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Calaix de projectes 
 
 
Fa un any que em vareu donar-me la vostre confiança en aquesta junta que tinc el goig de presidir, i 
dic goig en tot el sentit de la paraula. 
 
El mèrit de la tasca portada a terme es plural i compartit amb tota la junta i amb totes les sòcies i 
socis, fidels seguidors de les nostres convocatòries. 
 
Del calaix de projectes han sortit idees que hem pogut fer realitat. Esperem continuar servint i fer 
realitat inquietuds i projectes que ens enriqueixin a tots. 
 
Aquí teniu la memòria d'aquest any 2015, gràcies a tots, de tot cor. 
 
 
Maria Quintana i Cortès 
presidenta del CES 
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 
 
GESTIÓ 

 

 

El 30 de gener de 2015 es va celebrar l’Assemblea 
General Ordinària corresponent a l’exercici de l’any 
2014, amb l’assistència de 45 sòcies i socis que 
representaven el 25 % del total de la massa social. 
 
Dintre de l’apartat de Renovació de càrrecs, la Junta 
va proposar a l'Assemblea l’única candidatura 
presentada, encapçalada per Maria Quintana i 
Cortès, amb la baixa voluntària de l'anterior president 
i un vicepresident, i la incorporació de dos vocals 
respecte la junta anterior.  
 
L’Assemblea va aprovar per unanimitat la nova Junta. 
 

D'acord amb l'acta de l'Assemblea, la composició de la Junta és la que segueix: 
 

President Maria Quintana i Cortès 

Vicepresident Palmira Badell i Farigola 

Secretari Vicenç Duran i Subirana 

Tresorera Berta Quintana i Cortès 

Vocal Pere Aceitón i Marín 

Vocal Miquel Almela i Casanova 

Vocal Francesc Blasco i Urpinell 

Vocal M. Pilar Domínguez i Lázaro 

Vocal Antoni Fumadó i Garcia 

Vocal Josefina Modolell i Ribalta 

 
La Junta ha realitzat les reunions, preferentment els primers dijous de cada mes de l'any 2015, a l'estatge 
social ubicat a la segona planta de la Casa de Cultura Can Ginestar. 
 
El moviment social d'enguany ha estat de 10 altes, 6 
baixes voluntàries, i 1 defunció, quedant un cens de 
184 sòcies i socis actius. 
 
Durant aquest any cal lamentar la mort del soci Pere 
Brull i Angela. 
  

 

Es recorda a tots els socis la importància de tenir una 
adreça de correu electrònic de contacte per tal de 
rebre de manera ràpida totes les activitats 
organitzades o promocionades pel CES. 
 
Trimestralment es distribueix una circular que recull 
totes les activitats previstes per als propers mesos, la 
qual s’envia per correu postal al domicili dels socis que 
no disposen de correu electrònic. 
 

S’ha actualitzat el llistat dels llibres del fons del CES, i 
tots els llibres disposen d'un codi amb una etiqueta 
senzilla per localitzar els llibres de la biblioteca. 
Actualment, tenim una dotació de 615 llibres amb 987 
entrades de capítols.  
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S'està seguint la recerca d'elements museables i la 
confecció de les corresponents fitxes, que es van 
incorporant progressivament. Es poden consultar al 
web del CES, apartat Museu Virtual. 
 
El Museu Virtual de la web del CES, gestionat per 
Miquel Almela i Jordi Cunties, va creixent 
constantment amb la incorporació de nous materials. 
 
Actualment tenim 441 fitxes obertes, de les quals 
estan publicades 398. 
 

Tenim un espai propi tots els dilluns de les 12 h. a les 
12.15 h a Ràdio Desvern, conduït per la presidenta 
Maria Quintana i Cortès. 
 

 
 

 

La Vall de Verç presenta mensualment, a les pàgines 
centrals de la revista, una secció titulada Després de 
l’Abans, on s’expliquen tot tipus de notícies i fets 
relacionats amb Sant Just, signades per diversos socis 
del CES. 
 
La secció Ara fa 25 anys està realitzada i signada pel 
Centre d'Estudis Santjustencs. 
 

 l  eb  s  estionat per  ordi  ironès   i trobareu 
puntualment totes les activitats que anem realit ant, 
amb el prop sit de convertir-lo en el principal mit   de 
comunicaci   del CES amb els socis, amics i 
simpatitzants. 
Al mateix temps, voldríem que fos un referent a l'hora 
d'obtenir in ormaci   sobre totes les nostres 
publicacions i treballs. 
 

 

Recordem que el CES a més de tenir d’una p gina a Internet on trobar totes les nostres activitats, publicacions, 
museu virtual i notes d’interès, també disposa d’una adreça de correu electrònic, que permet una comunicació 
directa amb l’entitat, i una pàgina a facebook que complementa el web. 
 

 

Hi han 218 usuaris d'aquesta xarxa social que els 
agrada la pàgina de facebook del CES i reben 
automàticament la informació penjada. 
 
Es consolida aquesta activitat del CES gràcies a 
bolcar fotografies que donen peu a la participació 
activa de socis i simpatitzants, de manera que s'ha 
format una parròquia bastant fidel. 
 

 
La llei de transparència es una normativa que obliga 
les entitats a fer públic de forma activa tota una sèrie 
d’in ormaci  vinculada a la gestió interna i econòmica. 
 
Per donar compliment a aquesta normativa, al web 
del CES estan penjats els Estatuts, la Memòria Anual, 
i la subvenció atorgada per l'Administració Pública. 
 

 

http://santjust.org/centredestudis/imatges/ec2rello01-0330_640.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=vall+de+ver%C3%A7&source=images&cd=&cad=rja&docid=R23wZZoKfAFQAM&tbnid=i3qTntPmSliAWM:&ved=&url=http://www.premsacomarcal.cat/La-Vall-de-Vers&ei=JORqUdz6L-ev0QXa1YHADg&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNEMq0ouk88Iu412PC7pT6VEcMVIww&ust=1366046117492992
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Els assistents a la Passejada d'Estiu sobre les catifes 
ens van comentar el seu interès per la presentació 
audiovisual que va preparar Pere Font i Victor Murillo. 
 
Per donar satisfacció a les inquietuds dels socis, el 
CES va recollir la presentació en un DVD i posar-lo a 
disposició de les persones que en volien una còpia. 
 

Amb l'objectiu de donar suport a la inserció laboral de 
persones en situació d'atur de llarga durada, el CES 
ha col·laborat en el "Programa 5+4". 
 
Durant 4 dies, una persona ha realitzat tasques de 
suport a l'entitat, bàsicament per actualitzar l'indexat 
de la biblioteca del CES. 
 

 

 

El CES agraeix al soci Lluís Ramban l’aportaci  dels 
reportatges fotogràfics durant els actes organitzats o 
promocionats pel CES. 
 

 
PUBLICACIONS 

 
L'Institut Ramon Muntaner ha posat en contacte els 
Centres d'Estudis amb el Consorci de Biblioteques 
Universit ries de Catalunya (CBUC) per tal d’introduir 
les dades de les nostres publicacions al RACO, 
apartat consultat per investigadors de tot el món. 
 
El CES ha introduït totes les seves publicacions i els 
autors de les mateixes a la pàgina del RACO. 
  
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en 
accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. 
 
L'estadística de les revistes penjades al RACO ens indica que les Miscel·lànies d'Estudis Santjustencs van ser 
consultades durant l'any 2015 amb el següent resultat: 
 

 El total de consultes des de l'any 2011 es de 27.245 

 El total de consultes durant l'any 2015 va ser de 8.672 

 El mes que es van fer més consultes durant l'any 2015 va ser el setembre amb 1.599 

 Els països que han fet més consultes han estat Espanya, Alemanya i Estats Units 

 Els articles més consultats al 2015 han estat: 
o Segona època, malgrat els anys de foscor i direccionisme, Daniel Cardona i Pera, amb 654 
o Els santjustencs del 1900, Raimon Masdéu Térmens, amb 621 consultes 
o Les esquadres de Catalunya a Esplugues i Sant Just, Francesc Riera Prenafeta, amb 378 

 

 

Els socis del CES podeu aconseguir un exemplar de 
cada nova Miscel·lània de forma gratuïta recollint-la a 
la seu social, o bé a les paradetes de Sant Jordi o les 
Festes de Tardor. 
Addicionalment, dintre de la pol tica de promoci   del 
CES, cal treure l’entitat al carrer com a tècnica de 
promoció dels llibres del CES. i per aixó es van 
establir contactes comercials amb les botigues que 
dintre de la seva línia comercial poden vendre els 
nostres productes culturals. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=s8YMGwmAi2Y8OM&tbnid=6Bj7QR8q5HLpAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.santjust.org/vpvern/&ei=8CWeUtyWGcKw0AXtpYHIDQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNENQh-mugWQQFHuXWIhI7aIt4FL9A&ust=1386182460418613
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=RACO&source=images&cd=&cad=rja&docid=nCZB_SbOPqPEtM&tbnid=LG3YzmC81tZDyM:&ved=&url=http://elracodeleshavaneres.com/&ei=X-VqUbrAPOX30gWh8YGQDQ&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNH7SwdPkhdbp0g34z5lgKjyUAiWMA&ust=1366046432690572
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Les nostres publicacions es poden adquirir als següents llocs: 
 

Estanc Vila carrer Bonavista, nº 55 

Llibreria Ressenya carrer de la Creu, nº 54 

Papereria l’Escrivà carrer Salvador Espriu, nº 1, B local 4 

 
 
El 24 de març, va tenir lloc la presentació de la 
Miscel·lània XIX a l'Ateneu amb l'assistència de 220 
persones. 
 
A l'acabar l'acte, els socis del CES presents van 
recollir un exemplar del llibre; si bé, la distribució i 
venda del mateix es va desenvolupar posteriorment a 
l'estanc Vila i també a la parada del CES per la Diada 
de Sant Jordi, i Sant Just al carrer. 
 

 

 
 

El 19 d'abril, dins el marc de la Festa Cultural i Popular 
de Sant Just Desvern, es va celebrar la Diada de Sant 
Jordi, i vam instal·lar la nostra parada de llibres als 
jardins de Can Ginestar. 
 
Vam aprofitar per repartir la Miscel·lània XIX a tots 
aquells socis que encara no la tenien. 
 

En el marc de les Festes de Tardor, vàrem tenir 
l’habitual estand on amb molt de  ust vam saludar als 
associats i públic en general que van a recollir o 
comprar algunes de les nostres publicacions. 
 
El protagonista va ser el DVD que recull l'audiovisual 
de la Passejada d'Estiu sobre les catifes de flors, del 
qual es van vendre 30 exemplars. 
 

 

 

La junta del CES ha pres l'acord de donar una nova 
imatge a les Miscel·lànies d'Estudis Santjustencs, i es 
per això que ha demanat assesorament a l'empresa 
"Mar de Paraules" que finalment s'ha encarregat de 
dissenyar una nova maqueta. 
Les converses a l’entorn de la Miscel·l nia XX ens han 
portat a considerar el fet que no disposavem d’unes 
"Normes per als autors” tal com tenen la majoria de 
centres amb publicacions  Per tal d’omplir aquest buit i 
facilitar la tasca de selecció i edició de treballs per les 
properes miscel·lànies hem elaborat un primer 
esborrany que recull les "Normes de presentaci  
d’ori inals per els autors". 
 

Les publicacions penjades a la nostra pàgina web fins 
ara només eren les Miscel·lànies, però també 
elaborem altres publicacions de format molt senzill 
que tenen una certa qualitat de contingut, com son els 
llibrets de les passejades i vetllades, tant 
monogràfiques locals com poètico-literàries.  
 

 

La presentaci  priorit ria son les “Miscel·l nies d’ studis Sant ustencs”, per  s'ha incl s l'apartat "Altres 
treballs i publicacions“ que correspon a dossiers o materials did ctics que tamb  pen arem per ordre 
cronològic. 



8 
 

 
REPRESENTACIÓ I COL·LABORACIONS 
 

 

Membres de la junta directiva del CES assisteixen a 
totes les reunions del Consell Municipal de Cultura, 
que enguany s'han celebrat a la sala de juntes de 
l'Ajuntament de Sant Just Desvern el 20 d'abril, el 4 de 
maig, i el 23 de novembre. 
 

Pere Aceitón i Oriol de Fàbregues assisteixen a totes 
les reunions del Consell de Medi Ambient i 
Sostenibilitat. 
Un apartat important d'enguany han estat els tallers 
participatius per debatre sobre el futur del Parc 
Natural de Collserola. Les aportacions s'inclouran en 
el redactat del Pla Especial de Collserola. 
A la reunió del 19 de novembre, Pere Aceitón va 
plantejar el concepte de "Paisatge urbà" per mantenir 
la bona imatge del poble. 
 

 

 

Membres de la junta directiva del CES assisteixen a 
totes les reunions de la Comissió de Festes de Sant 
Just Desvern "El Nucli" per organitzar les activitats de 
la Festa Major 2015. 
 
Enguany s'han celebrat a diferents instal·lacions 
municipals els dies: 25 de febrer, 29 d'abril, 19 de 
maig, i el 30 de setembre. 
 

Els organitzadors del Carnestoltes 2015 van convidar 
al CES a la participació d'un membre de la junta 
directiva per formar part com a membre del jurat al 
tribunal de la rua del Carnestoltes que es va celebrar 
el 14 de febrer. Maria Quintana va representar al 
CES. 
 

 

 

La presidenta, Maria Quintana, també forma part del 
Grup Nostra Dona, grup de dones de diferents edats, 
vinculades al Col·lectiu de Dones en l'Església i a la 
comunitat cristiana de Sant Just. 
 
Al tenir coneixement que Sergi Sicília (d'arrels 
santjustenques), va ser anomenat vicari de Sant Feliu i 
que el 22 de febrer va donar la seva primera misa, en 
agraïment li va lliurar un exemplar del llibre de Mossèn 
Antonino. 
 

El 27 febrer es va inaugurar una exposició fotogràfica 
sobre "la Rambla" al Centre social El Mil·lenari. 
 
Durant la inauguració es va fer la lectura d'alguns 
paràgrafs de varis textos de la Passejada d'Estiu per 
part dels mateixos autors. 
 
Van col·laborar Joana Algarra, com a presidenta de 
l'Associació de Gent Gran, i Maria Quintana i Palmira 
Badell com a representants del CES. 
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El 20 de març es va celebrar el Dia Mundial de la 
Poesia a la sala del Cinquantenari de l'Ateneu, on 
Maria Quintana va coordinar la participació del CES. 
Van assistir un centenar de persones. 
 
En aquesta edició es va fer un homenatge a Ovidi 
Montllor i Mengual, cantautor valencià de la Nova 
Cançó i actor. 
 
El CES va col·laborar amb els rapsodes següents: 
Palmira Badell, Pere Olivé, i Maria Quintana. 
 

El 28 de març va tenir lloc la inauguració de la nova 
seu del l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat al carrer 
Estelí, 10 de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Maria Quintana, Palmira Badell i Juli Ochoa van 
representar al CES. 
 

 

 

El dissabte 16 d'abril., el CES va col·laborar en un 
taller de pachtwork "Posem color a Sant Just", projecte 
Yarn Bombing per forrar els arbres de can Ginestar. 
En total van intervenir més de 60 participants. 
 

El 21 d'abril, a la sala Piquet de l'Ateneu, el CES va 
col·laborar amb la presentació del llibre titulat "Les 
llums s'apaguen a tot Europa", del professor Josep 
Pich Mitjana, que tracta sobre la fi de la Belle Epoque 
i l'inici de la Primera Guerra Mundial. 
Van assistir 25 persones. 
  

 

L'1 d'agost, dins dels actes de la Festa Major 2015, es 
va celebrar a Les Escoles la Trobada d'Entitats, amb 
la presencia d'una part important de la junta directiva 
del Centre d'Estudis Santjustencs. 
 

L'11 de setembre, per celebrar la Diada Nacional de 
Catalunya, una amplia representació de la Junta del 
CES va fer una ofrena floral a l'estàtua representativa 
de l'11 de setembre situada al parc de Pau Casals. 
  

 

El 15 d'octubre es va iniciar una exposició fotogràfica 
de la Creu Roja al CIM de Can Ginestar per 
commemorar el 75 aniversari de la Assemblea Local 
de la Creu Roja a Sant Just Desvern. 
 
El CES va col·laborar amb la coordinadora de 
l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Esplugues-
Sant Just Desvern, Isabel Corcuera, per recuperar la 
documentació històrica de l'entitat i facilitar el contacte 
amb persones que en van formar part, i també per 
celebrar l'acte institucional a Sant Just. 

El 17 d'octubre, dins els actes del Correllengua a Sant 
Just, va tenir lloc a la Plaça Campreciós el Joc del 
Calvern. 
El CES va col·laborar amb una bateria de preguntes 
que havia preparat Maria Quintana. 
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RELACIÓ ENTRE ENTITATS 
 

 

El 14 de març va tenir lloc l’Assemblea Anual de la 
Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana 
2015 a L'Hospitalet de l'Infant. 
 
En representació del CES van assistir Maria Quintana, 
Palmira Badell i Imma Pericas. 
 

Els dies 20, 21 i 22 de març de 2015 es va celebrar a 
Sant Andreu de Palomar (Barcelona) un Congrés 
d'Història local, l'estat de la qüestió, organitzat pel 
Centre d'Estudis Ignasi Iglesias i amb el suport de 
l'Institut Ramon Muntaner, la CCEPC. 
 
Juli Ochoa va representar al CES. 
 

 

 

El 28 de març va tenir lloc a la seu del CECBLL la 
presentació del Llibre Blanc de la Cultura al Baix 
Llobregat. 
 
L’acte va ser presidit per l’ ble  Sr  Ferran Mascarell, 
conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
acompanyat de l’Il·lm  Sr   ordi San  os , alcalde de 
Sant Feliu de Llobre at i de l’Il·lm  Sr   osep Perpiny , 
president del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Maria Quintana, Palmira Badell i Juli Ochoa van 
representar al CES. 
 

El Parc Natural de Collserola va endegar un procés 
participatiu sobre l'Avanç del Pla Especial de 
Protecció de Collserola, que constava d'una sessió 
informativa i una de reflexió. 
 
La primera de les sessions va tenir lloc el 22 d'abril, i 
Pere Aceitón va assistir a l'acte com a representant 
del CES. 
 

 

 

El 7 de maig va tenir lloc una reunió del Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 
El 3 d'octubre es va celebrar la 3a Trobada d'entitats 
col·laboradores del Parc. 
 
Pere Aceitón va assistir a les dues reunions com a 
representant del CES. 
 

El 9 i 10 de maig va tenir lloc el Recercat 2015 a 
Vilafranca del Penedès, Capital de la Cultura 
Catalana 2015. 
 
Maria Quintana, Palmira Badell i Francesc Blasco, 
van fer torns per estar presents a l'estand que recollia 
l'entitat. 
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 l 5 de  uny es va celebrar l’Assemblea  eneral 
Ordinària 2015 del Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat a Sant Feliu de Llobregat. 
 
Palmira Badell va assistir a l'Assemblea en 
representació del CES. 
 
El més destacat va ser que començaran a fer la difusió 
per correu electrònic de "El Butlletí del Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat" i la "Agenda 
Cultural del Baix Llobregat". 
 

El 21 de novembre es va celebrar la 5a Trobada 
d’ ntitats d’ studi del Baix Llobre at a Cervelló, on 
les entitats de la comarca van explicar les seves 
recerques i intercanviar experiències i opinions. 
 
El CES va presentar una ponència sobre la recerca 
per recollir les biografies de 50 dones, i presentar-les 
a la XIX Miscel·lània d'Estudis Santjustencs. 
 
Van assistir 60 persones, de quals 10 representaven 
Sant Just Desvern. 
  

 
PROMOCIÓ 
 

 

Amb l'objectiu de donar a conèixer la imatge 
corporativa del CES, disposem de bosses de 
cel·lulosa amb el logo del CES per fomentar la 
publicitat de l'entitat i facilitar el transport de material 
lliurat pel CES als socis i simpatitzants. 
 

L’èxit precedent del punt de llibre, amb un dibuix de la 
María Ángeles Abad (sense text), repartit als 
assistents a la Passejada de la Festa Major ens ha 
animat a repetir l’experiència. 
 
Farem un nou punt de llibre tot incorporant el 
text revisat i actualitzat sobre QUI SOM, QUÈ FEM i 
ON SOM i un nou disseny de la Maria Angeles.  
 

 

 

El 14 de maig, el CES va fer una donació d'un 
exemplar de cada una de les Miscel·lànies que tenim 
en estoc, a la Biblioteca Francesc Villegas, situada a 
Manresa i especialitzada en Monografies Locals de 
Catalunya. 
 
El 16 de maig vam rebre un correu electrònic 
d'agraïment de Francesc Villegas i Martínez com a 
responsable d'aquesta biblioteca especialitzada. 
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A primers d'any el CES va tenir coneixement de que 
es realitzaran obres de reforma a les antigues 
Escoles Parroquials Núria, i el Centre d'Estudis 
Santjustencs va organitzar un record fotogràfic de 
totes les promocions que han passat per aquesta 
escola. 
 
El diumenge 6 de setembre, a les 11 h. del matí, Lluís 
Tarrés va començar a fer un repertori fotogràfic per 
grups de cada promoció. 
 

 

 

El 16 de desembre va tenir lloc un Berenar Nadalenc 
al Brot Racó Gastronòmic, ubicat al Centre Social el 
Mil·lenari, amb la col·laboració del CES. 
 
Mentre es prenia un troc de pastis i un cafè es va 
gaudir d'un regitzell de poemes gràcies a la 
col·laboració de socis i simpatitzans del CES. 
 

 
DIFUSIÓ DE LA CULTURA I EL CONEIXEMENT 
 
Entre el 12 i el 19 de febrer, fruit de la col·laboració 
entre el CES i els professors del Seminari de Ciències 
Socials de l'Institut de Sant Just, els alumnes de 
Quart Curs d'ESO van participar en un cicle divulgatiu 
sobre la Guerra del Francès a Sant Just Desvern. 
 
Aquest cicle va consistir en quatre xerrades 
complementades amb dues passejades pels 
principals escenaris santjustencs d'aquella contesa, 
del qual en van gaudir 115 alumnes.  
 
Tant les xerrades com les passejades d'aquest cicle 
van ser realitzades per Juli Ochoa. 
 

 

 

El CES va organitzar els dimecres del mes de març el 
8è Curs de Coneixements Santjustencs, que en 
aquest cas va ser dedicat a un "Curs d'Arqueologia de 
Sant Just Desvern: Prehistòria i antiguitat al curs final 
del Llobregat", impartit per Jordi Jiménez i Zamora. 
 
Van assistir 28 alumnes. L'inici del curs va comptar 
amb l'assistència de Sergi Segui, Regidor de Cultura, i 
la cloenda amb Josep Perpinyà, Alcalde. 
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El 31 de juliol es va celebrar la Passejada Literària 
2015, que es va desenvolupar com un acte més de la 
Festa Major, aquest any dedicada a les catifes de 
flors per la festa de Corpus Christi. 
 
Es van exposar 12 fotografies ampliades, i es van 
repartir uns dossiers amb els escrits, acompanyats 
d'un punt de llibre dissenyat per la sòcia M. Angels 
Abad. 
 
A l'inici ens va sorprendre la pluja, pronosticada per 
més tard, però ràpidament vam canviar de plans i tots 
plegats ens vam traslladar a Can Ginestar per 
continuar l'acte. 
 
Per la cloenda, l'Agrupació Fotogràfica Sant Just va 
preparar un repertori fotogràfic-musical, elaborat per 
Victor Murillo. 
 
Pere Font va recuperar un arxiu sonor, enregistrat per 
ell mateix l'any 1963, que recull una sèrie 
d'entrevistes a diferents persones involucrades en la 
preparació de les catifes de flors. 
 

 

 

Dins de les Jornades Europees de Patrimoni, el 9 
d'octubre, vam realitzar una visita guiada al Taller 
d'Arquitectura Bofill en diferents grups fins un total de 
110 persones. 
 
La guia Margarita ens va fer gaudir de la història i les 
característiques constructives de l'antiga fàbrica de 
ciment Sanson. 
 

Dins de les Jornades Europees de Patrimoni, el 9 
d'octubre va tenir lloc una conferència a la sala Isidor 
Cònsul de Can Ginestar sobre "El Patrimoni Industrial 
al Baix Llobregat", impartida per Rosa Serra i Rotés. 
 
Amb un auditori de 25 persones, ens va recordar el 
principal patrimoni que queda a Sant Just: la fàbrica 
de ciment Sanson. 
  

 

En el marc de les Festes de Tardor, el 17 d'octubre, 
vam realitzar una Passejada de Personatges 
Santjustencs, idea i recopilació de Montserrat Rajadell 
Puiggrós. 
 
50 persones van seguir un itinerari a peu guiat pels 
carrers del poble tot recordant diferents indrets on van 
viure personatges de reconegut prestigi cultural. 
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En el marc de les Festes de Tardor, el 19 d'octubre, a 
Can Ginestar, va tenir lloc una xerrada sobre La 
història de Sant Just a través de les masies de Sant 
Just Desvern, a càrrec de Daniel Cardona i ajudat per 
Rafel Malaret. 
 
Els ponents van sorprendre amb tots els seus 
coneixements a 70 persones que van estar molt 
atentes als detalls i les històries de les masies que 
han forjat la història del poble. 
 

 

  

El CES ha col·laborat amb l’Institut Maria Aurèlia 
Capmany, de Cornellà, perquè els alumnes de Primer 
Curs de Batxillerat fessin una excursió didàctica al 
terme de Sant Just Desvern, visitant el Molí fariner i la 
Penya del moro. 
 
Juli ochoa ha elaborat en nom del CES sengles 
dossiers que els hi va entre ar, amb l’a ut dels quals, 
els professors podran il·lustrar convenientment els 
seus alumnes sobre allò que visitaran. 
 

El 12 de desembre es va celebrar una nova edició de 
la ja tradicional Vetllada Poètica que per les festes de 
Nadal organitza el Centre d’ studis Sant ustencs a la 
Sala del Cinquantenari, amablement cedida per la 
junta de l’Ateneu  
 
Tot seguint la tradició es va tancar l’acte amb un 
fragment del poema de Nadal de Josep Maria de 
Sagarra. 
 

   

Com sol ésser costum, no va faltar l’entusiasta col·laboraci  dels cone uts rapsodes que any rere any 
interpreten joies literàries de la nostra cultura, gràcies a la coordinació de Maria Quintana. 
 
Una cinquantena d'assistents van rebre el llibret amb els textos íntegres de les peces seleccionades, i una 
vegada conclòs el recital els presents van brindar per les festes nadalenques degustant unes delicades 
restolines. 
 
Els rapsodes que van  ormar part de l’elenc van ser: Joana Algarra, Palmira Badell, Claustre Cardona, Dolors 
Cardona, Pilar Domínguez, Ana González, Montserrat Pedreño, Berta Quintana, Maria Quintana, Leonci 
Canals, Ismael Cuevas, Pere Font, Juli Ochoa i Josep Quintana. 
 
Acompanyats al piano amb Aleix Cuevas, i flauta amb Mireia Bullich. 
 
SORTIDES CULTURALS 
 

 

El 23 de maig, el CES va organitzar una sortida 
cultural, complementaria al Curs d'Arqueologia, a la 
cova de Can Sadurní situada al terme municipal de 
Begues. 
 
Es un important jaciment arqueològic on s'han efectuat 
importants troballes d'època neolítica antiga, que 
varem gaudir amb les explicacions de l'arqueòleg 
Manel Edo i Benaiges. 
 
Van assistir 25 alumnes del curs. 
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El 30 de maig, el CES va organitzar una sortida 
cultural al recinte modernista de l'hospital de Sant Pau 
(Barcelona), amb l'assistència de 20 persones. 
 
Durant la visita es  a un recorre ut per l’evoluci  
d’una de les institucions sanit ries m s anti ues 
d’ uropa  
 
Tamb  s’explica com va ser dissenyat i construït el 
Recinte Modernista i quin ús té actualment com a 
centre de coneixement de renom internacional. 
 

 

 

El 15, 16 i 17 de juny, el CES va organitzar una sortida 
cultural a Horta de Sant Joan: 
 

 Dia 15 Juny: Sortida a les 7 matí. Allotjament al 
Hotel Miralles. Dinar. Tarda Ruta de la mel i Ruta 
Horta de Sant Joan: Dels Templers a Picasso. 

 Dia 16 Juny: Esmorzar campestre (4x4) als Ports. 
Dinar al hotel. Tarda: Ruta dels Calatraus. 
Desplaçament i visita a Vall-de-roures. 

 Dia 17 Juny: Mati: Ruta del Ibers al Barroc. Dinar 
al hotel. Tarda tornada a Sant Just. 
 

Van assistir 33 persones que van quedar 
entusiasmades amb el paisatge i les visites guiades. 

 
Dins les Jornades Europees de Patrimoni, el 10 
d'octubre, vàrem efectuar una visita guiada al Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, situat a 
Terrassa. 
 
Una vintena de socis van escoltar atentament les 
explicacions de la guia sobre el funcionament de 
l'antiga fàbrica tèxtil. 
 

 

 

En el marc de les Festes de Tardor, el 24 d'octubre es 
va efectuar una visita al Parc de Torreblanca,  que va 
reunir a 15 persones guiades de forma magistral per 
l'arqueòleg Jordi Jiménez. 
 
Entre altres coses ens va recordar que hi havia una 
"ara" romana utilitzada com altar per als sacrificis. 
 

 
ACCIONS SOLIDARIES 
 
El 23 d'octubre, es va celebrar al Centre Social El 
Mil·lenari el Taller de Galetes per Nens, on 16 nens 
de primària van elaborar amb les seves mans les 
galetes de postres típics de Sant Just a la cuina del 
Centre Social El Mil·lenari, sota la coordinació de 
Maria Quintana, la supervisió de sòcies del CES i la 
col·laboració de l'Associació de la Gent Gran de Sant 
Just. 
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La Mostra de Fulles de Tardor es va celebrar el 24 
d'octubre al carrer Bonavista, davant de la Granja 
Carbonell, amb un èxit total, ja que es van vendre 
totes les galetes en un parell d'hores. 
 

La recaptació per les bosses de galetes de la mostra 
va pujar a 400 € , quantitat que es va lliurar a 
l'Associació de Sant Just Desvern per la Marató de 
TV3 2015. 
  

 

El 23 de desembre, el CES es va fer càrrec d'una 
factura de productes alimentaris per un import de 
121,90 €  en concepte de donaci  a C ritas  
 
Núria Jiménez, coordinadora de Càritas a Sant Just 
Desvern va agrair la donació. 
 

 
PROJECTES 
 
Al moment de tancar aquesta memòria, tenim intenció 
de presentar durant el primer trimestre de 2016 la XX 
Miscel·lània d'Estudis Santjustencs, amb els següents 
articles: 
 

 Economia de la guerra, de Roger Cunties 

 Combat de gener del 39, de Francesc Riera i Jordi 
Amigó 

 Cost humà de la guerra civil, elaborat per una 
comissió CES-Arxiu 

 L'actitud dels borbons envers a la població civil, de 
Coral Torra i Juli Ochoa 
 

 

 

La sortida cultural del 2016 tenim previst realitzar-la 
del dilluns 13 fins al dimecres 15 de juny a l'Alt Aragó, 
amb sortides guiades radials des del Parador de Sos 
del Rey Católico: 
 
1. Matí: desplaçament a Sos. Dinar a Sos. Tarda: 

visita a Sos 
2. Desplaçament i visita a la vall del Roncal i la vall 

d'Hecho 
3. Matí: desplaçament i visita a Uncastillo. Dinar a 

Sos. Tarda: tornada 
 

Ens omple de joia informar que el 12 de març tindrà 
lloc l'Assemblea General Ordinaria  de la 
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana 
a Sant Just Desvern, on el Centre d'Estudis 
Santjustencs serà l'amfitrió amb el suport de 
l'Ajuntament de Sant Just Desvern. 
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El 25 de maig va tenir lloc una reunió per parlar dels 
actes de la commemoració del centenari de l'Ateneu 
l'any 2018. 
 
Maria Quintana i Palmira Badell, van proposar 
diferents actes institucionals i elaborar la història 
centenària de l'entitat presentada com un recull de les 
vivències de les diverses seccions. 
Es va crear una comissió, coordinada per Pere Font, 
per redactar la història de l'Ateneu i publicar-la en una 
Miscel·lània monogràfica. 
 
Pere Font va proposar que a partir del mes de gener 
de 2016 dedicaria en exclusiva la secció "Després de 
l'Abans" de la revista "La Vall de Verç", a la història de 
l'Ateneu, coordinada per ell mateix, amb la 
col·laboració de Jaume Campreciós. 
 

Palmira Badell ha tingut la gran idea de preparar uns 
contes infantils que parlen d'un lloc concret, que en el 
nostre àmbit seria la creació d'un personatge que parli 
de Sant Just Desvern per fascicles. 
 
Es tracta de donar a conèixer vivències de Sant Just 
Desvern barrejant passat, present i futur, similar a la 
col·lecció del Teo, mitjançant un personatge i la seva 
colla d'amics, destinat a un públic bàsicament infantil 
de 8 a 10 anys. 
 

 

 
HOMENATGE 
 

 

El 27 d'abril ens va deixar Pere Brull i Angela, als 92 
anys. 
 
Ha estat un dels més actius socis i col·laboradors del 
CES. 
 
Ens deixa un llegat impagable de llibres: 
 

 "Imatges dels grups escolars de Sant Just 
Desvern" (Miscel·lània X) 

 "Setanta-cinc anys de futbol a SJD" (Miscel·lània 
IV) 

 Col·laborà en la preparació de "Sant Just Desvern, 
un paisatge i una història" 

 Publicà: "Barrejo la meva història amb SJD" 
 
En Pere ha estat memòria viva d'un poble al que 
estimava a tothora i en tot moment. 
 
Mai no va negar a les institucions, entitats i persones, 
la seva desinteressada col·laboració. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

 
 
 
 
 

Compte Explotació 2015 Memòria Econòmica 2015 Pressupost 2016 

Ingressos Despeses Recursos Conceptes Ingressos Despeses 

17.366,25 € Saldo gestió ordinària 31/12/2014  

     149,31 € Saldo fons publicacions 31/12/2014  

17.515,56 € Saldo total compte CES 31/12/2014  

4.750,00 €  Propis Quotes socis 4.500,00 €  

  1.688,72 €  Propis Venda llibres CES 1.000,00 €     

1 475,00 €  Propis Venda llibres Mitjans Comunic.   

2.589,22 €  Subvenció Gestió ordinària 2.500,00 €  

2.250,00 €  Subvenció Miscel·lània 2 000,00 €  

315,00 €  Varis Curs arqueologia   

  794,17 €  Varis Devolució hisenda 500,00 €  

400,00 €  Varis Donació ONG   

7.294,00 €  Varis Sortides culturals 1.000,00 €  

21.556,11 €  Total ingressos (impostos inclosos) 11.500,00 €  

 457,96 € Assegurances Tercers  400,00 € 

    100,30 € Desplaçaments Representació     100,00 € 

 1.931,87 € Desplaçaments Transport  1.200,00 € 

 1.349,03 € Gestió Assessoria  1.300,00 € 

 462,97 € Gestió Banc  100,00 € 

 126,88 € Gestió Correus  100,00 € 

 1.081,85 € Gestió Fotocòpies  1.000,00 € 

    592,28 € Material Oficina    400,00 € 

  246,95 € Promoció Equipaments     200,00 € 

   1.288,46 € Promoció Esdeveniments  1.000,00 €    

   280,15 € Promoció Subscripcions     200,00 € 

   6.084,24 € Publicacions Miscel·lània  4.500,00 € 

 350,37 € Varis Cursos   

 400,00 € Varis Donació Marató TV3   

 20,00 € Varis Generalitat   

 335,65 € Varis Pagament hisenda   

 4 472,00 € Varis Sortides culturals  1.000,00 € 

 19.580,96 € Total despeses (impostos inclosos)  11.500,00 € 

19.490,71 € Saldo total compte del CES 31/12/2015  
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Cova de Can Sadurní, Begues 

 
Dia Mundial de la Poesia, Ateneu 

 
Presentació de la Miscel·lània XIX, Ateneu 

 
Hospital de Sant Pau, Barcelona 

 
Sant Salvador, Horta de Sant Joan 

 
Passejada d'Estiu, catifes de Corpus 

 
Museu de la Ciència i la Tècnica, Terrassa 

 
Passejada de Personatges Santjustencs 
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Centre d’Estudis Santjustencs 
 
 
 

Can Ginestar, C/ Carles Mercader, 17 08960 Sant Just Desvern 
 
 
 

http://santjust.org/centredestudis 
 

centredestudis@santjust.org 
 
 

http://www.facebook.com/CentreEstudisSantjustencs 
 
 

Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya nº 9970 Secció 1a. Registre de Barcelona. 
 
 
 

Membre de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC) 
Membre del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) 

Membre de l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) 
 
 
 

Sant Just Desvern, desembre de 2015 
 
 

 


