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L’any de la pandèmia 

 
 
En el transcurs d'aquest any tan difícil només en resta agrair el vostre suport i fidelitat que ens ajuda a 
mantenir encesa la flama de la cultura. 
 
 
La manca d'actes compartits amb vosaltres no ha fet disminuir el nostre compromís de vetllar per la 
memòria i testimoni de fets i vivències. 
 
 
En les actuals circumstàncies moltes activitats han estat anul·lades o ajornades, però posarem fil a la 
agulla tant aviat com sigui possible. 
 
 
Desitgem poder compartir amb vosaltres la tasca duta a terme, i esperem poder tornar a abraçar ben aviat 
a tots els socis desitjant-nos salut. 
 
 
Maria Quintana i Cortès 
presidenta del CES 
 
 

 
 

Presentació de la XXIV Miscel·lània d’Estudis Santjustencs a l’Ateneu 
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 
 
1.- GESTIÓ ENTITAT 

 

 

El 31 de gener de 2020 es va celebrar l’Assemblea 
General Ordinària corresponent a l’exercici de l’any 
2019, amb l’assistència de 44 sòcies i socis que 
representaven el 23,5 % 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 Anna Maria Company i Boltaña 

Vocal Roger Cunties i Farràs 

Vocal Antoni Fumadó i Garcia 

Vocal Josefina Modolell i Ribalta 

 
Una vegada signada l'acta de l'Assemblea 2019 es va enviar còpia a tots els socis per correu electrònic i 
als que no en tenen per correu postal; a més, també es va penjar al web del CES. 
 
La Junta ha realitzat les reunions preferentment els primers dimarts de cada mes de l'any 2020, a l'estatge 
social de l'entitat o a la sala Isidor Cònsul, ambdós situades a la segona planta de la Casa de Cultura Can 
Ginestar; si bé, durant el confinament per la pandèmia han utilitzat la forma telemàtica. 
 
El moviment social d'enguany ha estat de 5 altes, 8 
baixes voluntàries, i 2 defuncions, quedant 
actualment un cens de 182 sòcies i socis actius. 
 
Durant aquest any cal lamentar el traspàs dels 
socis: 

 Joan Puiggròs Campos 

 Ismael Basco Ferrando 

 

 

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. 
 
Cada trimestre, aproximadament, 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 web i les xarxes socials son gestionades per 
diferents membres de junta. Hi trobareu 
puntualment totes les activitats que anem realitzant, 
amb el prop sit de convertir-lo en el principal mitjà 
de comunicació  del CES amb els socis, amics i 
simpatitzants. 
 

Al mateix temps, voldr em que  os un re erent a 
l  ora d obtenir in ormació  sobre totes les nostres 
publicacions i treballs. 
  

Recordem que el CES a més de tenir una pàgina web a Internet on trobar totes les nostres activitats, 
publicacions, museu virtual i notes d’interès, també disposa d’una adreça de correu electr nic, que permet 
una comunicació directa amb l’entitat, una pàgina a facebook que complementa el web, i comptes a les 
xarxes socials Instagram i Twitter d'informació general. 
 
El dissenyador gràfic i soci Alex Espinosa, de l'empresa Braille Corp., ha creat, desenvolupat i implementat 
el nou web del CES, molt més ambiciós, al següent enllaç web http://centreestudissantjustencs.cat 
 

 

 

Tenim 441 seguidors i 425 usuaris de la xarxa social 
Facebook que els agrada la pàgina del CES i que 
reben automàticament la informació penjada. 
D'altres xarxes socials també tenim 86 seguidors 
d'Instagram i 74 seguidors de Twitter. 
 
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 ormació vinculada a la gestió interna i 
econòmica. 
 
Per donar compliment a aquesta normativa, al web 
del CES estan penjats els Estatuts, la Memòria 
Anual, l’Acta de les Assemblees i la subvenció 
atorgada per l'Administració Pública. 
 
També es pot descarregar el model de sol·licitud 
d'alta de soci. 
 

 

 

 

S’ a actualitzat el llistat dels llibres del  ons 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 729 llibres amb 
1.108 entrades de capítols. Han entrat alguns llibres 
més pendents d'etiquetar. 
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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 457 fitxes, de les quals 387 són 
obertes, 24 tancades i 46 en procés d'elaboració. 
 

 

 

 
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, 
signada per Pere Font amb la col·laboració de 
diversos socis del CES. 
 
La secció "Ara fa 25 anys" està realitzada i signada 
pel Centre d'Estudis Santjustencs. 
 

 

 

Al web del CES tenim un enllaç al blog titulat "Dades 
històriques de Sant Just Desvern", a càrrec de Pep 
Quintana, el qual ja ha elaborat 125 fitxes 
temàtiques amb la intenció d'un més ampli 
coneixement del que ha conformat la nostra història. 
 

El grup dels Castells realitzen visites a castells, 
torres i cases fortes. El seu propòsit és recollir 
informació gràfica i escrita amb dades útils que 
puguin ajudar altres afeccionats. A tot això es pot 
accedir des d'un enllaç al web del CES. Fins al 
moment ja n'han visitat 384. 
 

 
 

 

 

 
 

El 9 de setembre es va constituir una Comissió de 
Socis Joves per abordar el problema de la falta de 
relleu generacional i veure com encarem el repte de 
trobar idees innovadores per incentivar futurs 
associats amb les següents actuacions: 

 Fer activitats en família amb l’ajuda dels contes 
del llibre “El Just i la colla” de Palmira Badell. 

 Buscar la complicitat de l'Institut amb premis de 
recerca i publicació dels treballs guanyadors. 

 Estimular l’interès de la  ranja d’edat compresa 
entre 30 i 50 anys, especialment els 
universitaris. 

 Reforçar la difusió de les activitats del CES en 
tots els actes i recordar-ho en les publicacions. 

La comissió està formada per Anna Company, 
Roger Cunties, Berta Quintana i Manel Ripoll. 

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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El 3 de setembre es va crear la Comissió de 
Patrimoni del CES, inicialment per valorar l’estat de 
conservació de les masies de Can Freixes i Can 
Candeler però amb la voluntat de fer un seguiment 
de l’estat de preservació del patrimoni arquitect nic 
i arqueològic local. 
Es posa sobre la taula la necessitat d’actualitzar el 
Catàleg del Patrimoni de Sant Just Desvern, per 
protegir edificis antics, que es va fer l’any 1985 i 
actualment està molt desfasat. 

Creiem del tot necessari fer un inventari del 
patrimoni del poble que valori les construccions 
arquitectòniques o arqueològiques, tan antigues 
com modernes, que poden ser protegides o no. 
El 28 d’octubre la comissió es va reunir amb el 
Regidor de Cultura. 
La Comissió està formada per Pere Aceitón, Miquel 
Almela, Roger Cunties i Olga Sbert. Recentment 
s’ i  an incorporat Daniel Cardona i Juli Oc oa. 

 
 
 
 

 
 

 
2.- RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
 

 

Membres de la junta directiva del CES assisteixen a 
totes les reunions del Consell Municipal de Cultura, 
que enguany s'han celebrat de forma telemàtica des 
de l’inici de la pandèmia: 

 El 14 de gener per valorar l'organització de la 
Festa Major. 

 El 3 de febrer per pactar la programació de la 
Festa Major. 

 El 14 de maig per analitzar la situació de les 
activitats festives i parlar de noves propostes per 
a la Festa Major. 

 El 25 de maig per tractar la situació actual de 
com la pandèmia afecta els actes i les activitats 
culturals. 

 L’11 de juny per comentar propostes concretes 
de participació en la Festa Major. 

 El 2 de novembre per valorar la situació de les 
entitats culturals i de la cultura local del nostre 
municipi. 

 
 
Pere Aceitón i Oriol de Fàbregues assisteixen a 
totes les reunions del Consell de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, que habitualment se celebren a 
l'Ajuntament, tot i que enguany no tenim constància 
de que s’ agi celebrat cap reunió d’aquest Consell. 
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El 25 de gener es va constituir la Xarxa de Memòria 
Democràtica del Baix Llobregat com un projecte 
impulsat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 
Per part del CES hi van anar Maria Quintana, 
Josefina Modolell, Roger Cunties, Juli Ochoa, Coral 
Torra, Jordi Amigó i Vicenç Duran. 
L’objectiu és coordinar i posar en comú l’extensa 
activitat de recuperació de la memòria que fan des 
de les administracions i les entitats, on el CES hi 
està adherit i representat per Juli Ochoa. 
 

 
El 29 de febrer, es va fer a la masia de Can Soler 
(Rabassada) la tercera trobada de treball i 
intercanvi de les entitats que col·laboren activament 
en la conservació i millora del Parc Natural de 
Collserola, amb l’assistència de Pere Aceitón. 
Hi van ser convocades 48 entitats i finalment hi van 
assistir un total de 25 persones, de les quals 19 
eren representants de 13 entitats. 
El 22 de juliol va tenir lloc una reunió del Consorci 
via telemàtica amb la presència de Pere Aceitón, 
però la tecnologia de comunicació a distància va 
dificultar tractar els temes a fons. 
Actualment, el tema més preocupant es la circulació 
de bicicletes pel Parc, ja que una part dels ciclistes 
no respecten la normativa vigent. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

El 26 de maig l’Ajuntament ens informa que està 
treballant en la creació del Consell de Ciutat de Sant 
Just Desvern, un espai format per ciutadania, 
institucions i entitats del municipi que té la missió de 
mantenir el diàleg permanent amb l’Ajuntament 
sobre els principals temes que afecten el territori i 
les persones. 
Per tal de dotar-lo de contingut i definir les línies de 
treball, s’ a activat el Grup Impulsor del Consell de 
Ciutat, que és el fòrum on es poden plantejar les 
necessitats i els reptes més immediats que ha 
d’assumir Sant Just Desvern i que es deriven de la 
crisi sanitària de la Covid-19. 
El CES va aportar informació de valor per acabar 
definint un document, el Pacte de Ciutat, que 
posteriorment serà traslladat al futur Consell. 
 

El 26 de juny la Xarxa Democràtica del Baix ens 
comunica que dins el projecte comarcal sobre les 
persones deportades del Baix Llobregat tenen 
comptabilitats 86 deportats de la comarca que van 
patir la ignomínia dels camps nazis. 
Dins el llistat hi ha un resident a Sant Just Desvern, 
Francisco Casares Rodríguez, nascut el 19 de juny 
o juliol de 1918 a Motril (Granada), que va estar 
recl s com esclau a Maut ausen des del 3 d’abril 
de 1941 fins el 5 de maig de 1945. 
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3.- REPRESENTACIÓ 
 

 

El 28 de gener la Direcció General de Memòria 
Democràtica de la Generalitat va celebrar al Palau 
de la Generalitat l’acte de commemoració del Dia 
Internacional en Memòria de les Víctimes de 
l’Holocaust. 
 
En representació del CES hi van assistir Maria 
Quintana, Josefina Modolell i Vicenç Duran. 

 
El 22 de  ebrer va tenir lloc l’Assemblea Anual de la 
Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla 
Catalana 2020 a l’església de Sant Grau d’Ardenya, 
situada al terme municipal de Tossa de Mar. 
 
Com cada dos anys, també es va celebrar 
l’Assemblea General Extraordinària, amb la 
renovació de la meitat dels càrrecs a la Junta de 
Govern. 
 
Com a representats de diferents entitats van ser-hi 
presents 80 persones. Per part del CES van 
assistir-hi Maria Quintana, Josefina Modolell i 
Vicenç Duran. 
 

 

 

 

El 2 de juliol es va celebrar l’Assemblea General 
Ordinària 2019 del Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat a la seu de l'entitat que té uns 300 
socis, amb una assistència de 25 persones. La nova 
presidenta es Genoveva Català Bosch. 
 
Vicenç Duran van anar a l'Assemblea en 
representació del CES. 
 
Els Premis de Reconeixement Cultural del Baix i la 
Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix previstos pel 
2020 tindran lloc el 2021. 
 

El 22 d’octubre va tenir lloc la inauguració de 
l’exposició “Els primers exilis de la Guerra Civil”. 
 
L'exposició estava dedicada a explicar les 
característiques principals dels primers exilis de la 
Guerra Civil, i es focalitza en les persones que van 
haver de fugir durant els primers mesos de guerra. 
També parlava de l'actuació que va realitzar la 
Generalitat republicana a l'hora de permetre i ajudar 
a sortir a totes aquelles persones que estaven en 
perill de mort. Hi va anar Vicenç Duran 
 
A l’exposició  i  avien penjades 2  otogra ies de la 
 am lia Romagosa, propietaris de la “torre dels 
suissos” a bord del vaixell de guerra angles 
“Douglas” amb dest  a Marsella.  
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El 7 de novembre es va celebrar via telemàtica des 
de la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal del Baix la 11 
convocatòria de recerca col·lectiva del CECBLL 
“Exili i deportació al Baix Llobregat” amb la jornada 
formativa: “Historiar l’èxode republicà de 1939 en 
clau local”. 
 
Hi van participar amb la plataforma Zoom: Juli 
Ochoa, Jordi Amigó i Vicenç Duran. 

 
El 28 de novembre Joan Basagañas i Camps, va 
ser escollit nou alcalde de Sant Just Desvern en un 
ple municipal extraordinari, prenent el relleu de 
Josep Perpinyà i Palau. 
 
Com a representant del CES la presidenta Maria 
Quintana va assistir a la presa de possessió del nou 
alcalde. 

 

 

 

 

 
El 15 de novembre es va incorporar Mn. Xavier 
Sobrevia Vidal com a nou rector de la Parròquia dels 
Sants Just i Pastor de Sant Just Desvern, prenent el 
relleu de Mn. Joaquim Rius Adell. 
 
El 3 de desembre la junta del CES va fer una visita 
de presentació amb Maria Quintana, Anna 
Company, Antoni Fumadó i Josefina Modolell. 

 
L’11 de desembre, i durant tot el matí, va tenir lloc 
l'acte "15 anys de memòria democràtica al Baix 
Llobregat"  organitzat pel Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat per commemorar el 
15è aniversari de la creació del Memorial 
Democràtic del Baix Llobregat. 
 
L'acte, consistent en una trobada virtual a través de 
la plataforma Zoom  en la qual es van presentar 
diverses ponències i comunicacions, va comptar 
amb l'assistència de 50 persones, estant el Centre 
d'Estudis Santjustencs representat pel nostre 
consoci Juli Ochoa. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
L’11 de desembre l’IRMU va organitzar una jornada 
sobre Estratègies de Comunicació a tracés de la 
plata orma Zoom amb l’objectiu de conèixer la 
importància de la comunicació per a les entitats a 
l’ ora de di ondre les seves activitats apro itant les 
potencialitats comunicatives de les xarxes socials. 
Per part del CES hi va participar Vicenç Duran. 
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4.- DIFUSIÓ CULTURAL 
 

 

 
 
Francesc Blasco va dissenyar un pòster de la 
Miscel·lània XXIV sobre “L’Ateneu de Sant Just 
Desvern 1918-2018”, per penjar-lo dins l’apartat de 
publicitat de projectes d’entitats en el marc del 
Recercat 2020 al Vendrell. El vam enviar a l’IRMU el 
9 de març. 
 
Com a novetat, aquest any ens van demanar la 
gravació d’un v deo d’un minut en  oritzontal 
explicant el projecte que penjaran a la nova APP del 
Recercat. El vam  er arribar a l’IRMU el 22 de 
setembre per presentar-lo al Recercat 2020 al 
Vendrell. 
 
 
 

 
5.- PUBLICACIONS 

 

 

Els socis del CES podeu aconseguir un exemplar de 
cada nova Miscel·lània de forma gratuïta recollint la 
XXIV a l’Ateneu i la resta a la seu social, o bé a les 
paradetes de Sant Jordi o les Festes de Tardor. 
 
Addicionalment, dintre de la pol tica de promoció  del 
CES, cal treure l’entitat al carrer com a tècnica de 
promoció dels llibres del CES, i per això 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: 
 

Estanc Vila carrer Bonavista, nº 55 

Cal Llibreter carrer Bonavista, nº 81 

 
 

L'Institut Ramon Muntaner ha posat en contacte els 
Centres d'Estudis amb el Consorci de Biblioteques 
Universitàries 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 la major part de 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 2020 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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Total de consultes durant l'any 2020 5.841 

Total de consultes durant els últims 5 anys 37.741 

Mes que es van fer més consultes durant l'any 2020 juliol amb 2.700 

Països que han fet més consultes Espanya, Alemanya, Estats Units i Xina 

Articles més consultats durant el 2020: 
 “Mag  Colet i Mateu; La vida d’un lluitador”, de Pere Font i Grasa, amb 3.589 

 "Segona època, malgrat els anys de foscor i direccionisme", de Daniel Cardona i Pera, amb 198 

 “Daniel Cardona i Civit (Barcelona 1890 – Sant Just Desvern 1943)”, de Judith Cobeña i Guàrdia, amb 138 

 “Vida laboral”, de Montserrat Torra i Puigdell vol, amb 53 

 
 

 

 
El 2 d'octubre, a la sala del Cinquantenari de 
l’Ateneu, va tenir lloc la presentació de la 
Miscel·lània XXIV "L’Ateneu de Sant Just Desvern 
1918-2018”, monogra ia dedicada al centenari de 
l’Ateneu, coordinada per Francesc Blasco i Urpinell. 
Van assistir 100 persones. 
 
L’obra  a estat molt ben acollida pels socis 
d’ambdues entitats i públic en general. 
 
La taula de presentació estava formada per el 
president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, 
Pep Morella, el president de l’Ateneu Santjustenc, 
Albert Macià, la presidenta del CES, Maria Quintana, 
el diputat al Parlament de Catalunya Ferran 
Mascarell i el coordinador de l’obra Francesc Blasco. 
 

 
6.- SORTIDES CULTURALS 

 
 
Totes ajornades 
 
 
7.- ACCIONS SOLIDARIES 
 

 

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

 
8.- PROJECTES 
 
Cristian Domínguez Bolaños ens va parlar al curs 
de 2019 fins la unió de Catalunya amb el regne 
d'Aragó, segle XII. Li proposarem continuar amb els 
Trastàmara i el compromís de Casp. 
El programa constarà de 3 conferències impartides 
durant tres dimecres del mes de maig, de les 19 a 
les 20:30 h. a la sala Isidor Cònsul. 
Una altre proposta pel curs de l'any 2021 es 
dedicar-lo al 90 aniversari de la proclamació de la 
Segona República. 
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La junta del CES va prendre l’acord de que les 
pròximes 3 edicions de la Passejada d'Estiu 
estiguessin dedicades a la història de les persones 
que donen nom als carrers de Sant Just. 
Els carrers previstos per l’edició 2020 eren Mn. Cinto 
Verdaguer, Daniel Cardona, Campreciós, Badó, 
Josep Anselm Clavé, Monistrol, Dolors Modolell, 
Josep Modolell. 
Resten ajornats per l’edició 2021 si les condicions 
sanitàries ens ho permeten. 
 

 
Durant el 2020 teníem previst fer una conferència 
sobre "Com es va formar el feixisme a Espanya" a 
càrrec de Ferran Gallego Margalef. 
Per motius personals del ponent i per motius 
sanitaris l’ em ajornat dues vegades, per  la 
voluntat de la junta es recuperar-la enguany. 
  

 

 

Volem fer una presentació de l'oferta digital del CES 
per explicar com treure el màxim profit durant la 
navegació a la web del CES, al museu virtual del 
CES i al web dels Castells, a càrrec de Miquel 
Almela. 
 

 
Els coordinadors Miquel Almela i Francesc Blasco, 
segueixen treballant per presentar el resultat del 
projecte que inclourem en la Miscel·lània XXV amb 
els següents articles: 
 
- Llibretes Milà, de Francesc Blasco i Miquel Almela 
- El camí de la muntanya, de Joaquim Carbonell 
- El refugi de Les Escoles, de Juli Ochoa 
 

 

 

Tenim en estudi algunes propostes de visites 
culturals, pendents de confirmar: 
 
 Can Coll + poblat ibèric de Can Oliver, a Cerdanyola. 

 Castell de Vila-seca - Castell de Solcina + visita 
caves. 

 Can Calopa: visita + degustació 

 

 
Hem demanat a la Generalitat l’exposició “Tota 
pedra  a paret. La pedra seca a Catalunya” que 
organitza la Direcció General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural (DGCPAC) del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i l’Associació per la Pedra Seca i 
l’Arquitectura Tradicional (APSAT). 
 
Aquesta exposició està fent una itinerància per 
Catalunya, i ens han comentat que probablement 
no estarà disponible fins a l’any 2022. 
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Gràcies a la recerca de Juli Ochoa i Teresa Cots 
coneixem la història de Francisco Casares 
Rodríguez, resident durant molts anys a Sant Just 
Desvern, el qual va estar reclòs com esclau a 
Maut ausen des del 3 d’abril de 1941  ins el 5 de 
maig de 1945. 
Es l’únic santjustenc conegut que durant la Segona 
Guerra Mundial va estar deportat en un camp de 
concentració, i tenim la intenció de publicar la seva 
biografia així com posar una llamborda 
“stolpersteine” a l’acera  ront l’edi ici on va residir. 
Els “stolpersteine” són petits monuments creats per 
l'artista alemany Gunter Demnig en memòria de 
víctimes del nazisme. Es tracta de llambordins fets 
de formigó, de 10 cm per 10 cm i coberts d'una fulla 
de llautó en la qual es graven les dades essencials 
de la persona. 

 
 
9.- PANDÈMIA 

 
 
La pandèmia del coronavirus, que provoca la malaltia coneguda com Covid-19, ens ha obligat a realitzar la 
majoria de reunions de junta de forma telemàtica, no presencial ni simultània, i des de l’11 de març el CES, 
al igual que tots els centres d’estudis i associacions,  a suspès o ajornat quasi tots els seus actes i 
activitats públiques seguint les indicacions de la Generalitat de Catalunya i de les màximes autoritats 
sanitàries. Sempre hem respectat els protocols de con inament determinats per l’estat d’alarma. 
 
Tot el país ha viscut una situació extraordinària i perillosa, amb l’obligació de quedar-se a casa, per tant 
tota la vida normal de la societat ha estat paralitzada. Els membres de junta, al igual que tots els ciutadans, 
hem de cuidar-nos, i per això hem suportat la quarantena i el confinament fins que hem pogut reprendre 
les activitats presencials de l’entitat amb les restriccions de cada moment tot gestionant el que hem pogut 
de forma virtual. 
 
El confinament causat per la pandèmia de la Covid-19 ens ha obligat a anular, cancel·lar o posposar 
moltes activitats, en especial aquelles que aplegaven molta gent. El món de l’associacionisme en general, i 
de la cultura en particular, n’ a patit i en pateix les conseqüències. Probablement caldrà desempallegar-
nos de vells costums i valors i adoptar-ne d’altres. 
 
Per fer ús dels espais públics, hem hagut de respectar les distàncies de seguretat i les mesures sanitàries 
per evitar contagis. De moment, estan limitades les activitats obertes al públic dins dels espais tancats de 
les entitats però sí que es poden celebrar reunions de treball. La tendència es fer activitats de petit format i 
amb majors mesures de seguretat i controls d’assistència. 
 
La decisió de recuperar activitats i iniciatives al municipi ve donada per la bona evolució de la Covid-19 al 
nostre poble. Tot i això, no es pot baixar la guàrdia i es demana a la població que faci ús en tot moment de 
les mesures d’autoprotecció (mascaretes, neteja de mans i distància de seguretat). 
 
Actes o activitats que habitualment fem o anem però aquest any no hem pogut celebrar o assistir a causa 
de les precaucions o limitacions degudes a la crisi sanitària: 
 

 Dia mundial de la poesia, Sortides culturals, Diada de Sant Jordi, Recercat, Curs de coneixements 
santjustencs, Passejada literària d’estiu, Diada nacional de Catalunya, Jornades europees de 
patrimoni, Sant Just al carrer, Conferències, Vetllada poètica de Nadal. 

 
 
 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alemanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig
https://ca.wikipedia.org/wiki/Formig%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llaut%C3%B3
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

 
 
 

 
 

Compte Explotació 2020 Memòria Econòmica 2020 Pressupost 2021 

Ingressos Despeses Recursos Conceptes Ingressos Despeses 

21.100,17 € Saldo total compte CES 31/12/2019  

5.122,00 €  Propis Quotes socis 5.000,00 €  

105,00 €  Propis Venda llibres 2.500,00 €     

---  Subvenció Gestió ordinària ---  

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

21,60 €  Varis Ajust factura ---  

17,34 €  Varis Hisenda ---  

---  Varis Sortides culturals 100,00 €  

5.265,94 €  Total ingressos (impostos inclosos) 9.600,00 €  

 160,12 € Assegurances Tercers  100,00 € 

 53,50 € Desplaçaments Transport  100,00 € 

 1.821,45 € Gestió Assessoria  1.600,00 € 

 771,87 € Gestió Banc  400,00 € 

 147,57 € Gestió Correus  100,00 € 

 451,92 € Gestió Fotocòpies  100,00 € 

 218,00 € Material Oficina    100,00 € 

 208,45 € Promoció Equipaments     100,00 € 

 313,76 € Promoció Esdeveniments  100,00 €    

 395,00 € Promoció Subscripcions     400,00 € 

 --- Publicacions Miscel·lània  6.000,00 € 

 315,77 € Varis Donació ONG  300,00 € 

 190,34 € Varis Pagament hisenda  100,00 € 

 --- Varis Sortides culturals  100,00 € 

 5.047,75 € Total despeses (impostos inclosos)  9.600,00 € 

21.536,69 € Saldo total compte CES 31/12/2020  

 
 

La Junta Directiva del CES va celebrar una reunió extraordinària en format telemàtic el 17 de maig de 
2020, valorant la di icultat d’assolir els objectius del pla d’activitats d’enguany, i l’es orç de l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern per donar suport a les persones i famílies més vulnerables. 
 
En conseqüència pren la decisió de renunciar a la sol·licitud de les subvencions ordinària i Miscel·lània 
2020, comunicat a l’Ajuntament el 18 de maig via telemàtica. 
 
A la reunió de Junta ordinària celebrada l’1 de desembre es va obrir un debat respecte la idoneïtat de 
demanar o no subvencions per l’any 2021 perquè si persisteix la crisi sanitària es possible que algunes 
activitats quedin afectades per les restriccions imposades per les autoritats sanitàries a causa de la Covid-
19 i es probable que algunes activitats s'hagin d’anul·lar o adaptar a les circumstàncies. 
 
Desprès de valorar la situació actual, la Junta decideix no demanar subvenció a l’any 2021 per la gestió 
ordinària, però si sol·licitar una subvenció per la publicació de la Miscel·lània XXV. 
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Xarxa Democràtica, Consell Comarcal Baix, 25/1 
 

 
 

Víctimes Holocaust, Palau Generalitat, 28/1 
  

 
 

Assemblea CCEPC, Tossa de Mar, 22/2 
 

 
 

Can Soler, Collserola, 29/2 
 

 
 

Assemblea CECBLL, Sant Feliu, 2/7 
 

 
 

Presentació Miscel·lània XXIV, Ateneu, 2/10 
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Centre d’Estudis Santjustencs 
 

Can Ginestar, Carles Mercader, 17   08960 Sant Just Desvern 
 
 

Web  http://centreestudissantjustencs.cat 

Mail  centredestudis@santjust.org 

Face  centreestudissantjustencs 

Instagram  cesantjustencs 

Twitter  cesantjustencs 
 
 

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 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


