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Ja tenim 30 anys 
 
El Centre d'Estudis Santjustencs fa 30 anys aquest 2017. 
Un llarg camí ple de vivències que ens han enriquit a tots els que formem aquesta valuosa família del 
Centre. 
Aquesta memòria es testimoni de la feina que fem tots plegats, perquè sense la vostra resposta no 
tindria raó de ser el Centre que tant estimem i servim. 
 
Gràcies per la vostra confiança. 
 
Maria Quintana i Cortès 
presidenta del CES 

 

 
Passejada Literària d'Estiu - Festa Major, dedicada a "Les botigues pel record" 
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 
 
GESTIÓ ENTITAT 

 

 

 
El 29 de gener de 2016 es va celebrar l’Assemblea 
General Ordinària corresponent a l’exercici de l’any 
2015, amb l’assistència de 38 sòcies i socis que 
representaven el 21 % 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.  
 
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: 
 

Presidenta Maria Quintana i Cortès 

Vicepresidenta 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 2016, a l'estatge social 
de l'entitat ubicat a la segona planta de la Casa de Cultura Can Ginestar. 
 
El moviment social d'enguany ha estat de 8 altes, 1 
baixa voluntària, i 5 defuncions, quedant un cens de 
186 sòcies i socis actius. 
 
Durant aquest any cal lamentar la mort dels socis: 

 Josep M. Corrales i Recasens 

 Pilar Domínguez i Lázaro 

 Pere Padrosa i Celma 

 Just Amigó i Rius 

 Joan Cucurella i Sèculi 
  

 

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 també s’envia per correu postal al domicili dels 
socis que no disposen de correu electrònic. 
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El  eb  s gestionat per Jordi  ironès. Hi trobareu 
puntualment totes les activitats que anem realit ant, 
amb el propòsit de convertir-lo en el principal mit   de 
comunicaci  del  E  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 una pàgina a Internet on trobar totes les nostres activitats, publicacions, 
museu virtual i notes d’interès, tamb  disposa d’una adreça de correu electrònic, que permet una comunicació 
directa amb l’entitat, i una p gina a  acebook que complementa el  eb. 
 

 

Des del 29 de juny, a la web del CES tenim un nou 
enllaç al blog titulat "Dades històriques de Sant Just 
Desvern", a càrrec de Pep Quintana, el qual ja ha 
elaborat 150 fitxes temàtiques amb la intenció d'un més 
ampli coneixement del que ha conformat la nostra 
història. 
 

Hi han 248 usuaris de la xarxa social facebook que els 
agrada la pàgina 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 és una normativa que obliga les 
entitats a fer públic de forma activa tota una sèrie 
d’in ormaci  vinculada a la gesti  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. 
 
També es pot descarregar el model de sol·licitud d'alta 
de soci. 
 

 ’ha actualit at el llistat dels llibres del  ons del  E , 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. 
 

 

 

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 457 fitxes, de les quals 387 són 
obertes, 24 tancades i 46 en procés d'elaboració. 
 

http://santjust.org/centredestudis/imatges/ec2rello01-0330_640.jpg
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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 
històrics 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. 
 

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

 

 . 

 
 
 
 
El 4 de febrer la junta aprova i edita un nou model de 
punt de llibre del CES dissenyat per la sòcia M. Angels 
Abad 

 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
 

 

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 4 d'abril, el 20 de 
juny, i el 23 de novembre. 
 

Pere Aceitón i Oriol de Fàbregues assisteixen a totes 
les reunions del Consell de Medi Ambient i 
Sostenibilitat. 
El 29 de  uny es va celebrar l’Assemblea del  onsorci 
del Parc Natural de Collserola, en la qual es van 
aprovar, a més del pressupost anual del Consorci, 
dues resolucions, l’una de rebuig al pas de la MAT i 
l’altra per a la supressi  de les activitats militars al 
Parc Natural de Collserola. 
 

 

 

La comissió de les festes de Sant Jordi es va reunir el 
23 de març, i membres de la junta directiva del CES hi 
van ser-hi presents per coordinar la presentació de la 
Miscel·lània XX. 
Com es habitual vàrem mostrar el nostre interès per 
sol·licitar una paradeta la Diada de Sant Jordi 

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
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
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Membres de la junta directiva del CES assisteixen a 
les reunions de la Comissió de Festes de Sant Just 
Desvern "El Nucli" per organitzar les activitats de la 
Festa Major 2016. 
 
Enguany s'han celebrat a diferents instal·lacions 
municipals, i la primera va tenir lloc l'1 de març,  
 

 

 

 
Membres del CES van ser presents a la reunió de la 
Comissió de Festes de Tardor 2016, que va tenir lloc el 
7 de setembre. 
 

 
REPRESENTACIÓ 
 

 
 

 
 
 
 
  

El 12 de març va tenir lloc l’Assemblea Anual de la 
Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana 
2016 a Can Ginestar. 
La benvinguda va anar a càrrec de l'alcalde, la 
presidenta del CES i el president de la CCEPC. A l'inici 
es va passar el vídeo "Mapping Sant Just Desvern 
2015". 
Per part del CES van assistir Maria Quintana, Palmira 
Badell i Berta Quintana. 
A l'inici de l'acte el CES va reforçar la organització amb 
el suport de Francesc Blasco, Josefina Modolell, Juli 
Ochoa i Vicenç Duran. 
El programa d’activitats va cloure amb una visita al 
Sanatori comentada per Pep Quintana. 
Van estar representades 36 entitats de les terres de 
parla catalana amb l'assistència de 60 persones. 
 

 
 
El 18 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. 
 
El CES va col·laborar amb els rapsodes següents: 
Palmira Badell, Leonci Canals, Pere Olivé, Maria 
Quintana i Pep Quintana. 
 

 

 

En el marc del congrés el Baix Llobregat a Debat, el 7 
d'abril va tenir lloc al Museu de les mines de Gavà una 
taula rodona per parlar i debatre "De la recerca a la 
divulgació de la història local i del patrimoni al Baix 
Llobregat". Francesc Blasco va assistir-hi en 
representació del CES 
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El 9 d’abril membres de  unta i socis van participar en 
un debat a l’entorn de la Memòria Històrica, que es va 
realitzar al centre cívic Les Escoles dins d’un acte de 
cloenda de la xarxa Memòria de les Ciutats. 
Es va posar en valor la coordinació de la Comissió de 
víctimes i desapareguts de la guerra civil, la publicació 
a la Miscel·lània XX, els itineraris, les visites guiades, 
la col·lecció de bens museables, etc. 
 

 

 

 
L’Ens de l’Associacionisme  ultural va organit ar el 9 
d'abril un curs de comunicació sobre les eines per a 
garantir una comunicació efectiva de les iniciatives que 
duen a terme les entitats. 
Francesc Blasco hi va assistir. 

 
El 30 d'abril i 1 de maig es va celebrar el Recercat, 
jornada de cultura i recerca local, a Vic, Capital de la 
Cultura Catalana 2016. 
 
Maria Quintana, Palmira Badell i Francesc Blasco, van 
fer torns per estar presents a l'estand que acollia 
l'entitat. 
 

 

 

El 6 de maig el CECBLL va convocar una reunió amb 
entitats, institucions i persones que, des d’una o altre 
perspectiva, han dut a terme alguna activitat o estan 
treballant en la recuperació de la memòria democràtica 
del Baix Llobregat per crear una xarxa comarcal de 
Memòria. 
Van assistir Maria Quintana, Palmira Badell i Francesc 
Blasco. 
 

 
El 27 de maig es va celebrar l’Assemblea  eneral 
Ordinària 2016 del Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat a Sant Feliu de Llobregat. 
 
Maria Quintana i Vicenç Duran van anar a l'Assemblea 
en representació del CES. 
 
Van assistir 25 persones 
 

 

 

 
En el marc del congrés el Baix Llobregat a Debat, el 3 
de juny va tenir lloc a Begues el debat "Els paisatges 
de pedra seca com a patrimoni cultural", al qual hi va 
assistir Pere Aceitón. És un tema molt desenvolupat en 
altres municipis. 
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El 8 i 9 de juliol es va celebrar el Plenari del Congrés 
"El Baix Llobregat a Debat", a l'auditori del Palau 
Falguera de Sant Feliu de Llobregat. Per part del CES 
hi van assistir Maria Quintana, Palmira Badell, i Vicenç 
Duran. 
La presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ada Colau, va impartir una conferència integradora, i 
14 representants del comitè organitzador 
(associacions, empreses, entitats, institucions, 
sindicats, etc.) van fer una reflexió sobre la seva 
participació en els debats repartits per tota la comarca. 
Isabel Fernández va presentar el projecte "Orgull de 
Baix" www.orgulldebaix.cat que és una plataforma 
interactiva dedicada a la comarca. 
Es va fer la presentació dels treballs del workshop 
"Paisatges Contemporanis del Baix Llobregat, a càrrec 
de Francesc Muñoz, com el resultat del treball d'estudi 
del que convé a la comarca, segons el punt de vista de 
15 alumnes durant 15 dies, en diferents àmbits. 
 

 

 

El 18 de juliol, convocats pel Memorial Democràtic, de 
la Generalitat vàrem ser presents al acte inaugural de 
la commemoració dels 80 anys del inici de la guerra 
civil espanyola. 
Va ser un acte institucional titulat “L’últim assaig”, que 
va tenir lloc al Palau de la Música Catalana en ocasió 
dels 80 anys de la Guerra Civil. 
Per part del CES hi van assistir Maria Quintana, 
Palmira Badell i Vicenç Duran 
 

L'11 de setembre, membres de junta van participar en 
l'ofrena floral d'entitats al Parc de Pau Casals, davant 
de l'estàtua commemorativa de l'11 de setembre, 
creada per l'escultora Concepció Gómez Bori en 
homenatge a la Diada Nacional de Catalunya. 
  

 

El dins dels actes de la Festes de Tardor 2016, el 22 
d'octubre i organitzat per l'Ajuntament, es va celebrar al 
centre cívic de Les Escoles la tradicional "Trobada 
d'Entitats", amb la presencia d'una part important de la 
junta directiva del Centre d'Estudis Santjustencs. 
 

Amb motiu dels 25 anys de participació de Catalunya a 
les Jornades Europees de Patrimoni, l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural va organitzar la I 
Jornada Internacional de Patrimoni, amb l’ob ectiu de 
compartir, reflexionar i debatre amb els responsables 
d’altres països europeus els models de gesti  en 
aquesta matèria que s’han anat implementant des de 
les respectives accions de Govern. 
L'acte va tenir lloc al auditori del Museu d'Història de 
Catalunya el dia 4 de novembre, i per part del CES hi 
va assistir Vicenç Duran. 
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Amb l’ob ecte de compartir experiències en el camp del 
patrimoni catalogat, vàrem participar en una sessió que 
es va realitzar el 7 de novembre. 
Var ser una trobada per tal de debatre i poder comptar 
amb la opinió i propostes sobre la revisió i actualització 
del "Pla Especial i Catàleg de Protecció i Rehabilitació 
del Patrimoni de Sant Just Desvern", que van iniciar 
l'any 2013 (l'anterior es de l'any 1987). 
En representació del CES van assistir Miquel Almela i 
Jordi Cunties. 

 
L'11 de novembre es va celebrar, al Centre Cultural 
Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí, el lliurament 
dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix 
Llobregat. 
La "Comissió dels Morts i Desapareguts liderada pel 
Centre d'Estudis Santjustencs" era una candidatura 
finalista al Premi Llorenç Presas i Puig de Recerca. 
Per part del CES hi van assistir Maria Quintana, 
Palmira Badell, Josefina Modolell, Jordi Amigó i Vicenç 
Duran. 
 

 

 

 
 
 

 

Amb la finalitat de disposar d'un sistema de coordinació 
comarcal i d'iniciar els treballs per a la creació de la 
"Xarxa Memòria Democràtica del Baix Llobregat", es va 
celebrar una reunió l'1 de desembre de 2016. En 
representació del CES hi van assistir Coral Torra i Juli 
Ochoa. 
El Consell Comarcal insta a treballar en diferents línies 
per desenvolupar els acords de la trobada del 6 de 
maig de 2016: 

 Crear una Xarxa de Memòria Democràtica del Baix 
Llobregat. 

 Convocar una reunió anual de la Xarxa de Memòria 
Democràtica del Baix Llobregat amb l'objectiu de 
compartir les activitats i projectes que realitzen les 
diferents entitats. 

 Constituir un consell de coordinació de la xarxa. 

 Consolidar com a plataforma comarcal la base de 
dades de persones represaliades i el cercador de 
víctimes creats pel CECBLL. 

 
Del 1 al 3 de desembre va tenir lloc un Simposi amb 
motiu del 80è aniversari de l’inici d’aquell daltabaix del 
18 de juliol de 1936, amb l'objecte d' analitzar, a la 
llum dels més recents i innovadors treballs de recerca, 
el paper que en totes aquestes qüestions va acomplir 
la Generalitat de Catalunya. 
A trav s de l’acci  del govern catal , s n pocs els 
aspectes relacionats amb aquell drama que restaran 
 ora de l’ull crític i erudit dels investigadors que van 
prendre part en el Simposi. 
Per part del CES hi van assistir Maria Quintana, 
Palmira Badell i Vicenç Duran 
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DIFUSIÓ CULTURAL 
 

 

Entre el 15 i el 26 de febrer, fruit de la col·laboració 
entre el CES i el professorat del Seminari de Ciències 
Socials de l'Institut de Sant Just, els alumnes de Quart 
Curs d'ESO van participar en una activitat divulgativa 
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 un centenar d'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 maig el 
9è Curs de Coneixements Santjustencs a Can 
Ginestar, que en aquest cas va ser dedicat a la part de 
la Guerra Civil Espanyola de la Miscel·lània XX. 

 
11/5 L'economia Roger Cunties 30 

18/5 Gener de 1939 F. Riera, J.Amigó 40 

25/5 El cost humà Vicenç Duran 25 

 

 
 

 

El 16 de juny, una vegada més i com cada any des de 
ja fa bastant temps, el nostre consoci Juli Ochoa ha 
col·laborat en la realització del Crèdit de Síntesi dels 
alumnes d'ESO de l'Institut. La seva intervenció ha 
consistit en l'Itinerari Medieval, en el decurs del qual es 
puja a la Penya del Moro on, després de treballar el 
tema de la Torre de Foret i la seva vinculació amb la 
ràtzia d'Al-Mansur sobre Barcelona de l'any 985 amb el 
trist destí de la santjustenca Dadil, s'analitza el que va 
suposar per la nostra comarca ser territori de frontera 
durant més d'un segle, identificant els elements de la 
doble línia de fortificacions existent a banda i banda del 
riu. 
 

El 2 d'agost es va celebrar la Passejada Literària 
d'Estiu 2016, que es desenvolupar com un acte més 
de la Festa Major, aquest any dedicada a les 
"Botigues pel record". Van assistir 160 persones. 
Per la cloenda, l'Agrupació Fotogràfica Sant Just va 
preparar un repertori fotogràfic-musical, elaborat per 
Victor Murillo. 
En aquesta edició, l'escenari de les taules a Can 
Ginestar va fer molt goig, tot donant un cert nivell 
cultural institucional a l'activitat. 
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Dins de les Jornades Europees de Patrimoni, el 16 de 
setembre, va tenir lloc una conferència a càrrec 
d'Esther Hachuel sobre "La conservació del patrimoni a 
través de les entitats". 
 
A continuació, Miquel Almela va parlar del Museu 
Virtual del CES i com creu que s'hauria de 
desenvolupar en el futur. 
 
Van assistir 25 persones. 
 

 
En el marc de les Festes de Tardor, el 14 d'octubre el 
soci Raimon Masdeu va impartir una conferència 
sobre "Demografia històrica a Sant Just" que va tractar 
sobre la "Reconstrucció de famílies de la parròquia de 
Sant Just Desvern (1509-1936). Van assistir 40 
persones. 
 

 

 
 

 
 
 
En el marc de les Festes de Tardor, el 19 d'octubre 
Carles Sudrià va impartir una conferència titulada "El 
ciment transforma Sant Just" (Sanson). Van assistir 30 
persones. 
 

El  E  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 entregar, amb l’a ut dels quals, 
els professors podran il·lustrar convenientment els 
seus alumnes sobre allò que visitaran. 
 

    

  

 
Dins el projecte de record dels 80 anys de l’inici de la 
Guerra Civil, el 8 d'octubre va tenir lloc un Itinerari guiat 
sobre les conseqüències del bombardeig a Sant Just i 
una descripció del refugi antiaeri ubicat a Les Escoles, 
a càrrec de Juli Ochoa. Van assistir 40 persones. 
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El 16 de desembre es va celebrar una nova edició de 
la ja tradicional Vetllada Poètica que per les festes de 
Nadal organit a el  entre d’Estudis  ant ustencs a la 
Sala del Cinquantenari, amablement cedida per la 
 unta de l’Ateneu. 
 
Amb motiu del centenari dels Pastorets de Josep 
Maria Folch i Torres, es van llegir uns fragments 
d'aquesta obra. 
 

 

 om sol  sser costum, no va  altar l’entusiasta col·laboraci  dels coneguts 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, Lourdes Bullich,  laustre 
Cardona, Dolors Cardona, Ana González, Montserrat Pedreño, Berta Quintana, Maria Quintana, Ismael Cuevas, 
Pere Font, Juli Ochoa, Pere Olivé i Josep Quintana. 
 
Acompanyats al piano amb Aleix Cuevas, i flauta amb Mireia Bullich. 
 
PUBLICACIONS 

 

 

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 polí tica de promoci   del 
 E , 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. 
 

Les nostres publicacions es poden adquirir als següents llocs: 
 

Cal Llibreter carrer Bonavista, nº 81 

Estanc Vila carrer Bonavista, nº 55 

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

 
 
L'Institut Ramon Muntaner ha posat en contacte els 
Centres d'Estudis amb el Consorci de Biblioteques 
Universit ries de  atalunya ( BU ) 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 2016 amb el següent resultat: 
 

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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 El total de consultes durant els últims 5 anys ha estat de 35.259 

 El total de consultes durant l'any 2016 va ser de 9.199 

 El mes que es van fer més consultes durant l'any 2016 va ser l'agost amb 1.489 

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

 Els articles més consultats durant el 2016 han estat: 
o "Els santjustencs del 1900", de Raimon Masdéu i Térmens, amb 586 consultes 
o "Segona època, malgrat els anys de foscor i direccionisme", de Daniel Cardona i Pera, amb 562 
o "Les esquadres de Catalunya a Esplugues i Sant Just", de Francesc Riera i Prenafeta, amb 430 

 

 

El 15 d'abril, va tenir lloc la presentació de la 
Miscel·lània XIX a Can Ginestar amb l'assistència de 
50 persones. 
 
A l'acabar l'acte, els socis del CES presents van recollir 
un exemplar del llibre. 
 
Posteriorment, la distribució i venda es va 
desenvolupar a Cal Llibreter i també a la parada del 
CES per la Diada de Sant Jordi, i Sant Just al carrer. 
 

 
El 23 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-hi la nostra parada de llibres als 
jardins de Can Ginestar. 
 
Vam estrenar una lona publicitària per penjar a la 
carpa com un faldó que recull la imatge corporativa del 
CES, amb gran acceptació per part dels socis i el 
públic en general. 
 
Vam aprofitar per repartir la Miscel·lània XX 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 gust vam saludar als 
associats i públic en general que van a recollir o 
comprar algunes de les nostres publicacions. 
 

 
SORTIDES CULTURALS 
 

 

Del 13 al 15 de juny, el CES va organitzar una sortida 
cultural 2016 a l'Alt Aragó, amb sortides guiades radials 
des del Parador de Sos del Rey Católico. 
 
1.- Matí desplaçament de Sant Just Desvern a Sos, 
dinar a Sos, tarda visita a Sos, sopar a Sos. 
2.- Matí desplaçament i visita a la vall del Roncal, dinar 
al Roncal, sopar a Sos. 
3.- Matí desplaçament i visita a Uncastillo, dinar a Sos, 
tarda tornada a Sant Just Desvern 
 
Van assistir 33 persones que van quedar 
entusiasmades amb el paisatge i les visites guiades. 
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Dins de les Jornades Europees de Patrimoni, el 17 de 
setembre vam realitzar una visita guiada pel cor 
modernista de Sant Joan Despí conegut com 
"L'itinerari Jujol". 
 
Van assistir 25 persones. 
 

 
 
ACCIONS SOLIDARIES 
 

 

Seguint el criteri de solidaritat del CES per les Festes 
de Tardor, la junta pren l'acord de fer un donatiu per a 
Sant Just Solidari que compleix el seu 25 aniversari. 
Lluís Casals, president de Sant Just Solidari, va agrair 
públicament la donació. 
 

 
A finals de desembre, el CES es va fer càrrec d'una 
factura de productes alimentaris en concepte de 
donació a Càritas. 
 
Núria Jiménez, coordinadora de Càritas a Sant Just 
Desvern, va agrair la donació.  
 
PROJECTES 
 

 

El 21 de gener de 2017 hem organitzat una Passejada 
sobre  "La guerra civil a Sant Just Desvern", itinerari a 
peu guiat per Jordi Amigó i Francesc Riera sobre els 
esdeveniments lligats bàsicament al juliol de 1936 i al 
gener de 1939 a Sant Just Desvern. 
Començarem a les 16:30 al Cementiri Municipal, i 
seguirem per l'Av. de la. Indústria, Pl. dels Estudis 
Vells, Pl. de l'Església, C. Bonavista, C. de la Creu, Pl. 
Antoni Malaret i Amigó. 

 
Al moment de tancar aquesta memòria, tenim intenció 
de presentar per la Diada de Sant Jordi de 2017 la XXI 
Miscel·lània d'Estudis Santjustencs, amb els següents 
articles: 
 

Comiat a Sant Just Pere Brull Angela 

 
300 anys de migracions 
a Sant Just Desvern 
 

Cristina Gandoy Vilardebó 
Àngel Gonzalo Martí 
Jordi Gumà Lao 
Antonio López Gay 

Cartes des del front. 
Epistolari de Josep Poll 
i Navinés 

 
Francesc Riera Prenafeta 

Estudi ecològic de la 
riera de Sant Just 
Desvern 

 
Lluc Tost López 
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Palmira Badell ha tingut la gran idea de preparar 15 
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. 
 
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. 
 

Activitats previstes durant l'any amb motiu del 30 
aniversari 
 

 Presentació de la Miscel·lània XXI 

 Presentació dels Contes infantils 

 Sopar amb un acte de reconeixement als socis 
fidels a l'entitat durant 25 anys o més 

 Celebració de l'Espai Despuig de l'IRMU 
 

 

 

El 25 de maig va tenir lloc una reunió entre membres 
de juntes de l'Ateneu i del CES 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 Francesc 
Blasco i Pere Font, per redactar la història de l'Ateneu i 
publicar-la en una Miscel·lània monogràfica. 
 
Durant el 2016, Pere Font ha dedicat 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. 
 

 
HOMENATGES 
 

 

 
La nit del 7 al 8 de febrer de 2016 ens va deixar la 
vocal de junta Pilar Dominguez i Lázaro. 
Per tots els membres de junta, i socis en general, va 
ser una notícia colpidora i desconcertant. 
Vam perdre una companya generosa, educada i amb 
gran sentit de servei cap els demés. 
Era una excel·lent persona, sempre atenta i agradable, 
tot un encant i sempre tenia bon tracte amb tothom. 
És un cop molt fort, ja que era una persona molt 
estimada per tots, molt propera. 
La trobarem molt a faltar. Que descansi en pau. S'ho 
mereix. 
 



17 
 

El 16 d'octubre es va recordar els 100 anys de 
l'arribada de Mossèn Antonino Tenas i Alibés a Sant 
Just Desvern, amb una missa solemne a les 11 h. a la 
Parròquia, i a continuació un homenatge amb la 
col·laboració de l'Escola de Cant Gregorià de 
Catalunya. Van assistir 100 persones. 

 
 

 

 

Del 9 al 30 de novembre, el CIM va presentar una 
exposició dedicada a Mn. Antoní Tenas i Alibés. 
Josefina Modolell i Pep Quintana van coordinar 
l'exposició de Mn. Antonino amb diferent material 
personal exposat en 2 vitrines i material fotogràfic situat 
en 12 cavallets. 
Al principi hi havia una petita biografia i a continuació 
diferents documents, fotos u objectes distribuïts de 
manera cronològica. 
 

 
L'Ajuntament de Sant Just Desvern va presentar la 
candidatura de la "Comissió dels Morts i Desapareguts 
liderada pel Centre d'Estudis Santjustencs" als IX 
Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat, 
on la Comissió de selecció la va seleccionar com a 
finalista i el Jurat va considerar que dins l'apartat de 
Coneixement i Innovació era la guanyadora del Premi 
Llorenç Presas i Puig de Recerca. 
La feina de recerca al servei del poble és prou 
engrescadora, però si els resultats de la tasca 
assoleixen un reconeixement públic i un recolzament 
institucional és un motiu de satisfacció que reforça la 
il·lusió per continuar endavant. 
La Junta Directiva del Centre d'Estudis Santjustencs 
vol agrair a totes aquelles persones que han aportat el 
seu granet de sorra al projecte, i que han col·laborat 
impregnades per un sentiment de cultura i l'orgull de 
país. 
Felicitacions als membres de la comissió formada per: 
  

 Jordi Amigó Barbeta 

 Concepció Amigó Rius 

 Roger Cunties Farràs 

 Jordi Cunties Villanova 

 Vicenç Duran Subirana 

 Pere Font Grasa 

 Josefina Modolell Ribalta 

 Juli Ochoa González 

 Francesc Riera Prenafeta 
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

 
 
 
 
 

Compte Explotació 2016 Memòria Econòmica 2016 Pressupost 2017 

Ingressos Despeses Recursos Conceptes Ingressos Despeses 

19.490,71 € Saldo total compte CES 31/12/2015  

4.675,00 €  Propis Quotes socis 4.700,00 €  

 615,00 €  Propis Venda llibres 1.000,00 €     

2.500,00 €  Subvenció Gestió ordinària 2.500,00 €  

2.000,00 €  Subvenció Miscel·lània 2.000,00 €  

  1.856,40 €  Varis Devolució hisenda 1.300,00 €  

12.494,93 €  Varis Sortides culturals 1.000,00 €  

24.141,33 €  Total ingressos (impostos inclosos) 12.500,00 €  

 140,93 € Assegurances Tercers  200,00 € 

    296,30 € Desplaçaments Representació     300,00 € 

 58,05 € Desplaçaments Transport  100,00 € 

 1.991,45 € Gestió Assessoria  1.500,00 € 

 161,29 € Gestió Banc  100,00 € 

 145,54 € Gestió Correus  100,00 € 

 1.030,40 € Gestió Fotocòpies  1.000,00 € 

   248,74 € Material Oficina    200,00 € 

 118,84 € Promoció Equipaments     300,00 € 

   1.684,73 € Promoció Esdeveniments  1.500,00 €    

  414,44 € Promoció Subscripcions     400,00 € 

    7.512,40 € Publicacions Miscel·lània  5.000,00 € 

 683,10 € Varis Donació ONG  500,00 € 

 338,70 € Varis Pagament hisenda  300,00 € 

 11.573,88 € Varis Sortides culturals  1.000,00 € 

 26.398,79 € Total despeses (impostos inclosos)  12.500,00 € 

17.233,25 € Saldo total compte CES 31/12/2016  

 
 
 
 

Dintre del Compte del CES, cal especificar que el moviment del Fons de Publicacions ha estat el següent: 
 
 
 
 

Fons de Publicacions 2016 

Provisió Import Cost Import 

Venda llibres 615,00 € Correcció i maquetació M-XX 260,44 € 

Subvenció Ajuntament 2.000,00 € Correcció i maquetació M-XXI 3.604,00 € 

Caixa CES 4.897,40 € Impressió M-XXI 3.647,96 € 

Total 7.512,40 € Total 7.512,40 € 
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Assemblea Coordinadora Centres Estudis Parla Cat. 

 
Dia Mundial de la Poesia, Ateneu 

 
Conferencia Conservació Patrimoni, Esther Hachuel 

 
Homenatge Mn. Antoní Tenas 

 
Passejada bombardeig Sant Just Desvern 1938 

 
Conferencia Demografia Històrica, Raimon Masdéu 

 
Conferencia Sanson, Carles Sudrià 

 
Vetllada Poètica de Nadal 
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Centre d’Estudis Santjustencs 
 
 
 

Can Ginestar, 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 2016 
 
 

 


