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Postpandèmia 
 
Donades les circumstàncies sanitaries que estem vivint, i dins les nostres possibilitats, hem intentat 
continuar fent l’activitat habitual que teniem planificada, fent recerca i difusió de la cultura local i territorial, i 
també molt important fer el posible per recuperar la sociabilitatzació amb els socis i els amics. 
 
Tot i les limitacions d’espai i aforament, en cada activitat hem omplert les sales i creiem que hem complert 
les espectatives, les que esperaveu de nosaltres gràcies al vostre suport. 
 
Esperem que aquestes bones estones es repeteixin de forma continuada perquè necessitem el vostre 
escalf i això ens anima a fer més coses i millor. 
 
Rebem de bon grat les vostres felicitacions i a la vegada nosaltres us felicitem per l'esforç que feu en totes 
i cada una de les activitats programades. 
 
Ni la covid, ni les inclemencies meteorològiques ens aturaran per assolir el gran maridatge entre la 
societat, la cultura i el patrimoni. 
 
Maria Quintana i Cortès 
presidenta del CES 
 

 
 

Passejada Literària d'Estiu - Festa Major 2021, dedicada a les persones que donen nom als carrers 
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 
 
1.- GESTIÓ ENTITAT 

 

 

El 29 de gener de 2021 es va celebrar l’Assemblea 
General Ordinària corresponent a l’exercici de l’any 
2020 via telemàtica, amb la participació de 34 
sòcies i socis que representaven el 19 % 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 

 
La Junta ha realitzat les reunions els primers dimarts feiners de cada mes de l'any 2021, a l'estatge social 
de l'entitat ubicat a la segona planta de la Casa de Cultura Can Ginestar o via telemàtica. 
 
El moviment social d'enguany ha estat de 12 altes, 5 
baixes voluntàries, i 4 defuncions, quedant 
actualment un cens de 185 sòcies i socis actius. 
 
Durant aquest any cal lamentar el traspàs dels socis: 

 Carme Salvat Valls 

 Josep Coderch Arenas 

 Montserrat Sala Mitjans 

 Lluís Ramban Jordà 

 
 

 

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  estionades per 
diferents membres de  unta   i trobareu puntualment 
totes les activitats que anem realit ant, amb el 
prop sit de convertir-lo en el principal mit   de 
comunicaci  del     amb els socis, amics i 
simpatitzants. 
 

Al mateix temps, voldríem que fos un referent a 
l  ora d obtenir informaci   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 comunicaci  directa amb l’entitat, una p  ina a facebook que complementa el web, i comptes a 
Instagram i Twitter d'informació general. 
 
El dissenyador gràfic 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 497 seguidors i 477 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 107 seguidors 
d'Instagram i 90 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. 
 

 
Tenim un espai propi tots els dilluns de les 12:15 h. a 
les 12:30 h. a Ràdio Desvern, conduït per la 
presidenta Maria Quintana i Cortès. 
 

 
 

 

 ’ a actualit at 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 729 llibres amb 
1.108 entrades de capítols. Han entrat alguns 
llibres més pendents d'etiquetar. 
 

La llei de transparència és una normativa que obliga 
les entitats a fer públic de forma activa tota una sèrie 
d’informaci  vinculada a la  esti  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. 
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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. 
 

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. 
 

 

 
 

 

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. De 
moment ja n'han visitat 384. 
 

 
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. 
 

 

 

Un grup de treball format per Roger Cunties, Berta 
Quintana i Anna Company ha seguit amb la feina 
de posar al dia l’arxiu documental de l’entitat  
Els documents que es custodien testimonien la 
història del CES i són consultables per tots els 
socis i investigadors que hi vulguin accedir. 
 
 

 
 
 
Donat el deteriorament del “roll up” del      em 
decidit renovar-ho i aprofitar per actualitzar les dades 
de contacte i de les xarxes socials del CES. 
 
El nou model ha estat dissenyat per Quim Trias 
Folch, i vam presentar-ho als socis el 16 de 
desembre aprofitant la Vetllada Poètica de Nadal. 

 

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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A l’Assemblea del 2020 es va plante ar que les 
despeses de gestoria eren elevades i probablement 
existien alternatives més econòmiques. 
La tresorera va demanar pressupostos a quatre 
gestories i la junta va obrir un debat sobre l’elecci  
de gestoria més adient pels interessos del CES 
tenint en compte els diferents apartats. 
Al final, només es va trobar una gestoria local que 
po ués assumir les necessitats d’una entitat 
cultural, i al comparar serveis i preus vam arribar a 
la conclusió que la diferència econòmica és mínima 
Després de debatre àmpliament en junta tots els 
detalls de les propostes de serveis comptables i 
fiscals la  unta estima que l’actual servei de la 
gestoria Talaia es més complet. 

 
2.- RELACIONS INSTITUCIONALS 
 

 
 
 
 

 

La Comissió de Patrimoni del CES està formada 
per Pere Aceitón, Miquel Almela, Roger Cunties, 
Olga Sbert, Daniel Cardona i Juli Ochoa. 
 
 ’ a reunit en dues ocasions amb la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni, encapçalada per Gina Pol i 
Borr s, el 27 d’abril i el 15 de desembre d’en uany  
 
Les reunions de treball han servit per manifestar les 
preocupacions del CES respecte del coneixement, 
la conservació i la difusió del patrimoni local i 
conèixer les actuacions que es volen impulsar des 
de l’a untament en aquests àmbits. 
 
La valoració global és moderadament positiva amb 
uns reptes de futur molt importants per aconseguir 
l’ob ectiu de garantir la conservació i coneixement 
del patrimoni arquitectònic i arqueològic local. 
 

A primers d’abril, l’Ajuntament ens fa saber de la 
creació de la Comissió de Seguiment del Reglament 
del Nomenclàtor, de la qual en formaran part dos 
membres del CES. La  unta pren l’acord que els 
representants del CES seran Josefina Modolell i 
Roger Cunties. 
 
 l Ple de l’A untament del 29 d’abril va aprovar el 
Reglament del Nomenclàtor a Sant Just Desvern 
per regular el procediment per a la denominació de 
carrers, passatges, avingudes, places, espais i/o 
equipaments del municipi d’acord amb uns criteris 
generals. 
 
 l 7 d’octubre va tenir lloc a l’A untament la 
constitució de la Comissió del Nomenclàtor i el Pla 
de Treball. 
 
Un objectiu de la Comissió es buscar un equilibri 
entre els noms d’ omes i dones, i també es farà un 
estudi dels noms actuals dels carrers de poble. 
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El 21 de gener vam fer una reunió amb Gina Pol, 
Berta Martí, Pau Janer, Maria Quintana, Juli Ochoa 
i Vicenç Duran per posar al dia a la regidora de 
Cultura sobre els projectes pendents del CES, 
especialment el tema de la llamborda stolpersteine 
i l’exposici  de pedra seca. 
 
Membres de la junta directiva del CES assisteixen 
a totes les reunions del Consell Municipal de 
Cultura, que enguany s'han celebrat el 27 d’abril  
 

 
 
El 9 de març es va celebrar la primera reunió sobre 
la Festa Major per començar a parlar, via telemàtica, 
de possibles formats de celebració de les activitats. 
També es van fer altres reunions l’11 de maig i el 3 
de juny. 
  

 
 

 

 
Membres del CES van ser presents a la reunió de 
la Comissió de Festes de Tardor, que va tenir lloc 
el 7 de juliol per coordinar les Festes de Tardor.. 
 
També vàrem mostrar el nostre interès per 
demanar una paradeta per Sant Just al carrer. 
 

 
El 25 de febrer, a instàncies del Centre d'Estudis 
Santjustencs, el ple de l’A untament de Sant Just 
Desvern va aprovar per unanimitat una moció, per a 
la instal·lació d'una llamborda o placa 
STOLPERSTEINE en record de Francisco Casares, 
veí de Sant Just deportat als camps de concentració 
nazis. La feina d'investigació feta és gràcies al nostre 
consoci Juli Ochoa. 
 

 

 

 

 
 
Pere Aceitón ha assistit a les reunions del Consorci 
del Parc Natural de Collserola els dies 16 de juny i 
el 15 de desembre, ambdues en format telemàtic. 

 
 
L’A untament  a elaborat un pro ecte en relació al 
jaciment ibèric de la Penya del Moro, el qual té la 
categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 
 
Les primeres accions han estat el tancament 
perimetral del jaciment i paral·lelament es 
demanaran ajuts per completar les accions de 
protegir i donar a conèixer aquest patrimoni. 
 
  

https://www.facebook.com/hashtag/santjust?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpwjjAjxv7xbB3IZNAtBGAxah59004GYyBUN2blemWJsXOyRU4a_v4ibI8JZnmj7Irq_SV3MKnO5qKhfh8oSbnI_1tQoZknZpaYPct-jfDlcTmwpa9RgXBHa-mmgkCXgM&__tn__=*NK-R
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3.- REPRESENTACIÓ 
 

 

El 20 de març es va celebrar l'Assemblea General 
Ordinària 2021 de la Coordinadora de Centres 
d’ studi de Parla  atalana, que aquest any va ser 
en format telemàtic. 
. 
L’assistència virtual va ser de 50 persones, i per 
part del CES va ser-hi present Vicenç Duran. 
 

 
El 21 de març es va celebrar el Dia Mundial de la 
Poesia a l’esplanada del  asal de Joves,  
La Institució de les Lletres Catalanes va escollir com 
poeta d’aquest any Felícia Fuster i Viladecans, de 
qui es commemorava el centenari del seu 
naixement. 
Dins la programació de l’acte, el CES tenia 
assignada la lectura de dos poemes. 
La junta va decidir que dedicar-los a Joan Margarit, a 
càrrec de Maria Quintana i Pere Olivé. 
Van assistir 70 persones. 
 
 

 

 

 

 
 l 8 d’abril va tenir lloc l’Assemblea anual del 
 entre d’ studis  omarcals del Baix Llobre at, que 
per primer cop a la història del Centre van fer de 
forma virtual. 
Hi van assistir 37 persones. Per part del CES va 
ser-hi present Vicenç Duran. 
 
 

El 3 de juny els alumnes de tercer d'ESO de l'institut 
Severo Ochoa, centre ubicat a Esplugues de 
Llobregat, van participar en l'itinerari «Protegits per 
Sant Pere Màrtir». Aquesta activitat forma part del 
treball de síntesi "Parc de Can Vidalet vs. Sant Pere 
Màrtir", i ha comptat amb l'assessorament històric 
del Centre d'Estudis Santjustencs. 
 
La valoració d'aquesta sortida fou prou favorable, 
amb un alumnat participatiu, un professorat implicat, 
i tota una tasca prèvia de documentació sobre els 
fets que no hagués estat possible sense la gran 
aportació del nostre consoci Juli Ochoa. 
 

 

 

 
El 9 de juliol es va celebrar via telemàtica, 
mitjançant la plataforma Zoom, una jornada de 
formació sobre com plantejar el Pla de comunicació 
de les entitats. 
L’acci  formativa es va orientar en com plantejar un 
Pla de comunicaci  en un centre d’estudis  
Hi participar Vicenç Duran. 
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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. 
  

 
 

 
 l 14 d’octubre la  oordinadora d’Associacions per 
la Llengua Catalana CAL va organitzar el 
Correllen ua 2021 a l’Ateneu per a la difusi  de l’ús 
de la llengua i la promoció de la cultura popular de 
les terres de parla catalana, amb la col·laboració 
del CES. 
Maria Quintana va llegir el manifest que enguany 
estava dedicat a Isabel Clara Simó. 
 

A finals de 2020 el CECBLL va convocar la 11a 
recerca col·lectiva amb el tema de l’exili i la 
deportació al Baix Llobregat, dirigida per la 
historiadora Maribel Ollé. 
La quantitat d’informaci  recollida sobre els exiliats 
de Sant Just Desvern ens permet treballar de 
moment amb un volum de 100 noms. 
Es possible que més endavant poguem plantejar 
l’oportunitat d’un treball més extens que reculli 
detalls i fets que ara mateix no quedaran reflectits en 
aquesta recerca col·lectiva.  
L’equip de recerca de  ant Just Desvern està format 
pels socis del CES: Miquel Almela, Jordi Amigó, 
Francesc Blasco, Daniel Cardona, Roger Cunties, 
Vicenç Duran, Pere Font, Juli Ochoa i la família 
Canalda. 
 l 16 d’octubre vam celebrar una reuni  a  ant Just 
Desvern per unificar criteris. 
 

 

 

 

 
El 22 i 23 d'octubre de 2021 es van celebrar les I 
Jornades de campanolo ia de l’Arquebisbat de 
Barcelona. Hi va assistir Vicenç Duran. 
Es va posar de manifest que les campanes 
configuraven l’anti a xarxa social de les poblacions 
i que són un instrument per cridar i informar als 
ciutadans. 
Cal conservar el patrimoni material campanològic, 
tan els campanars com les campanes, i mantenir 
les tradicions que formen part del patrimoni 
immaterial sonor. 
 
 

 
 
 l 24 d’octubre es va celebrar  ant Just al carrer a 
l’Avin uda Indústria amb una  ran afluència de socis 
i amics. 
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 l 26 d’octubre vam assistir a la presentació del 
quadern “Guia pr ctica per a saber-ne més” del Dia 
Internacional de les Víctimes de l’ olocaust, a la 
seu del Palau del Parlament de Catalunya. Van 
assistir-hi Maria Quintana i Vicenç Duran. 
 

 
El 3 de novembre el CES va participar en 
l’or anit aci  del X Novembre Literari, celebrat a 
l’Ateneu, amb l’escriptor i periodista José Luis Ibáñez 
Ridao, el qual va conduir una xerrada titulada “Lle ir 
novel·les avui, la dictadura dels  èneres?”  

 

 
 

 
L’11 de novembre vam assistir a la presentació de 
la biografia «Dalmau Costa, mestre de cerimònies 
de dues nacions», que va tenir lloc al Palau del 
Parlament de Catalunya. 
Van anar-hi Maria Quintana i Vicenç Duran. 
 

 
L’1 de desembre va ternir lloc a “Les  scoles” una 
sessió formativa de dinamització del sector asociatiu 
amb el lema “Reprenem ener ia post- ovid”, 
or anit at per l’A untament de  ant Just Desvern  
Per part del CES hi va assistir Maria Quintana. 
 

 

 
 

 

L’11 de desembre es va celebrar l’Assemblea 
General Ordinària del Baix Llobregat Est (3.200 
socis) a l’Avenç d’ splu ues de Llobre at  Va 
assistir-hi Maria Quintana. 

  
 
El 17 de desembre, organitzat pel CECBLL, es va 
celebrar a  an Ginestar el “Seminari democratitzar 
l’espai públic   ls nomencl tors del Baix Llobre at” 
Hi va anar Roger Cunties. 
  
 
4.- DIFUSIÓ CULTURAL 
 

 
 

 
 
 
Juli Ochoa va dissenyar la redacció d'un pòster 
sobre el projecte de la Miscel·lània "El refugi de 
Les Escoles" 
 
A primers de març el vam fer arribar a l'Institut 
Ramon Muntaner (IRMU) per presentar-lo al 
Recercat 2021 celebrat a Tortosa. 
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El 5 de maig es va commemorar el Dia dels 
Deportats, i en uany l’A untament  a decidit afe ir-
se a la celebració. 
. 
L’acte, organitzat conjuntament pel CES i 
l’A untament al Casal de Joves, va recordar a 
Francisco Casares Rodríguez. Van assistir 50 
persones. 
 
Juli Ochoa va realitzar un extens treball de recerca 
sobre les peripecies de Francisco Casares i va fer 
una breu exposició de la seva vida 
 
 

 

 

El 4 d'agost es va celebrar la Passejada Literària 
d'Estiu 2021, aquest any en format Trobada, que 
es va desenvolupar com un acte més de la Festa 
Major, dedicada a la biografia de les persones que 
donen nom als carrers del poble. 
 
Degut a la previsió de pluja, que es complir, vam 
celebrar l’acte a la sala del  inquantenari de 
l’Ateneu   ns van acompanyar un centenar de 
persones. 
 

 
 l 8 d’octubre, aprofitant una exposici  fotogràfica 
d’A ustí  entelles sobre el camp d’internament de 
BRAM l’any 1939, que es va exposar a la Sala 
MercArt, es va fer una visita comentada per Jordi 
Amigó adreçada als socis del CES. 
 
Al final, Miquel Almela va fer un petit relat biogràfic 
d’en Josep Milà i les “llibretes” que va escriure  
La visita va ser complementada amb una sortida 
guiada fins a cal forner nou per fer referència a l’exili 
de la família Milà. 
 
Van anar-hi 30 persones. 
 

 

 

 

 l 9 i 10 d’octubre,la Comissió de Patrimoni va 
organitzar el 1r Itinerari de patrimoni històric de 
Sant Just Desvern, amb la voluntat d’apropar el 
coneixement del patrimoni, tant el natural com 
l’arqueol  ic i l’arquitect nic de  ant Just, als veïns 
del poble i observar en quina situació es troben 
respecte a la seva protecció i al seu manteniment. 
 
La ruta va començar a la ubicació de l’anti a font 
de La Bonaigua i va acabar a can Candeler, amb 
parades a: La font de la Bonaigua, Molí fariner, 
Perspectiva de la Vall des del camí cap a la 
deixalleria, Can Cortès, Pou de mina abans 
d’arribar a can Biosca,  ucaliptus monumental, 
Can Candeler. 
 
Es van formar 2 grups de 40 persones cada grup. 
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 l 13 d’octubre va tenir lloc a l’Ateneu  la conferencia 
"Com es va formar el feixisme a Espanya" a càrrec 
de Ferran Gallego Margalef. 
 
Van assistir-hi 50 persones. 
 

 
 

 

 
 
 l 17 d’octubre es va celebrar una missa dedicada 
a la memòria de Joan Torras Viver i es va repartir 
un recordatori elaborat pel CES. 
 
Va ser un reconeixement a l’autor de murals i 
vitralls en un centenar d’es lésies catalanes, incl s 
la Capella del Santíssim de la parròquia de Sant 
Just Desvern el 1952. 
 
Van ser-hi presents 80 persones. 
 

 
 l 18 de novembre vam acompanyar a l’ scola Trail 
Running i Muntanya a Sant Just Desvern per portar 
als seus alumnes infants a fer una visita al Museu 
d’eines de pa ès de  an Padrosa, Van assistir 24 
persones. Guia Jordi Cunties. 
 

 

 
 
 

 

 l peri dic di ital Líniatres, a l’edici  de novembre 
de 2021, nº 97, a la p  ina 5, apartat “ ls 
sem fors”, dona un sem for verd al      
Santjustencs amb el següent text: 
 
Gràcies a la iniciativa del  entre d’ studis 
 ant ustencs, amb la col·laboraci  de l’Arxiu i el 
consistori, s’ a recuperat la  ist ria descone uda 
d’un veí de  ant Just, Francisco  asares, que va 
sobreviure al camp de concentració de 
Mauthausen. 
 

El 16 de desembre es va celebrar una nova edició 
de la ja tradicional Vetllada Poètica que per les 
festes de Nadal or anit a el  entre d’ studis 
Santjustencs a la Sala Piquet, amablement cedida 
per la  unta de l’Ateneu  

 
 
 om sol ésser costum, no va faltar l’entusiasta col·laboració dels coneguts rapsodes que any rere any 
interpreten joies literàries de la nostra cultura, gràcies a la coordinació de Maria Quintana. 
 
L'auditori format per 35 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. 
 
 ls rapsodes que van formar part de l’elenc van ser: Joana Algarra, Pilar Carceller, Berta Quintana, Maria 
Quintana, Pere Font, Juli Ochoa, Pere Olivé i Josep Quintana. 
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En estreta col·laboració amb la cadena de televisió 
ETV, el soci del CES Juli Ochoa ofereix 
regularment un programa de divulgació històrica a 
nivell local i comarcal dins del marc del programa 
“Línia de  ervei”  
Aquesta és ja la segona temporada consecutiva 
en que aquest membre del  entre d’ studis 
Santjustencs intervé en la programació regular 
d’aquella cadena, i en vista de la bona acollida que 
està tenint, el nostre company ens ha manifestat la 
seva voluntat de seguir participant-hi el temps que 
calgui. 
 

 
5.- 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 política de promoci   
del    , 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 2021 amb el següent resultat: 

 

Total de consultes durant l'any 2021 1.117 

Total de consultes durant els últims 5 anys 28.746 

Mes que es van fer més consultes durant l'any 2021 febrer amb 199 

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

Articles més consultats durant el 2021: 
 “Ma i  olet i Mateu: La vida d’un lluitador”, de Pere Font i Grasa, amb 322 

 "Segona època, malgrat els anys de foscor i direccionisme", de Daniel Cardona i Pera, amb 97 

 “Daniel  ardona i  ivit (Barcelona 1890- ant Just Desvern 1943)”, de Judit   obeña, Gu rdia, amb 46 
 

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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En el marc de les Festes de Tardor, el 24 d'octubre 
es va celebrar l'activitat "Sant Just al carrer" a 
l’Avin uda Indústria i v rem tenir l’ abitual 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. 
 

 
6.- SORTIDES CULTURALS 
 

 
 

 

El 7 de novembre vam organitzar una visita cultural 
guiada al poblat i museu ibèric de Can Olivé de 
Cerdanyola. Van anar-hi 30 persones. 
L’objectiu principal de la visita era conèixer com 
vivien els nostres avantpassats a la Penya del 
Moro, però un altre, no menys important, era com 
voldríem veure rehabilitat el poblat ibèric de la 
Penya del Moro 
 

 
7.- ACCIONS SOLIDARIES 
 

 
 

 

Francesc Fàbregues va fer una exposició de 
fotografies titulada “ ant Just confinat  Imat es per 
al record”, del 13 de març al 17 d’abril a la planta 
superior del Mercat Municipal Sala MercArt, i les va 
posar a la venda per recaptar fons per Càritas. 
La junta del CES va prendre l’acord de comprar 
una foto rafia de  an Ginestar pel preu de 50 €  la 
qual  a la tenim a l’estat e social  
 
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 
 

 
 

Abans d'acabar el primer trimestre, tenim intenció 
de presentar la XXV Miscel·lània d'Estudis 
Santjustencs, que serà un monogràfic dedicat a les 
llibretes del Milà, coordinat per Francesc Blasco i 
Miquel Almela. 
 
Va començar com un projecte col·laboratiu fa uns 
anys i ara mateix es troba a l’impremta  
 

Tenim en estudi algunes propostes de visites 
culturals, pendents de confirmar: 
 

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

 Can Calopa: visita + degustació 

 Fundació Folch i Torras a Palau Plegamans 
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Volem fer un calendari patrocinat pel CES amb 
fotografies locals com fan altres entitats, amb un 
preu simbòlic per cobrir despeses. 
 
Estem estudiant complementar la presentació tot 
destacant aniversaris de fets locals o 
commemoracions d’altres entitats del poble  
 
 ’encarre ar  la comissi  de publicacions amb un 
mínim de quatre o cinc persones, però cal buscar la 
complicitat dels socis amb coneixements en 
qualsevol etapa per editar els calendaris: selecció, 
disseny gràfic, maquetació, impremta, distribució, 
publicitat. 
 

 
 
 
Amb el suport de l’A untament de  ant Just Desvern, 
est  previst la col·locaci  d’una llamborda 
“stolpersteine” amb el nom i les dades de Francisco 
Casares al carrer Roquetes com a recordatori que 
allà hi va viure una persona deportada pels nazis al 
camp de concentració de Mauthausen. 

 

 
 

 
 

El quadern “Guia pr ctica per a saber-ne més” del 
Dia Internacional de les Víctimes de l’ olocaust, 
serà la base per fer xerrades sobre l’ olocaust en 
els centres educatius municipals. 
 
Paral·lelament volem fer una conferència al 27 de 
gener de 2022 per commemorar el Dia Mundial de 
l’ olocaust. 
 

Amb la col·laboraci  de l’A untament, volem portar 
l’exposici  “Tota pedra fa paret”, sobre construccions 
de pedra seca a Catalunya. 
 
També volem adjuntar plafons amb barraques o 
cabanes locals. 
 
Intentarem fer coincidir l’exposici  dins la 
temporalitat de les Jornades Europees de Patrimoni. 
Des del CES hem pensat que la millor opció es la 6, 
de 22/09/2023 a 05/11/2023, doncs envoltaria les 
Jornades Europees de Patrimoni 2023. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compte Explotació 2021 Memòria Econòmica 2021 Pressupost 2022 

Ingressos Despeses Recursos Conceptes Ingressos Despeses 

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

4.860,00 €  Propis Quotes socis 5 000,00 €  

214,00 €  Propis Venda llibres 2.000,00 €     

---  Subvenció Gestió ordinària 2 000,00 €  

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

490,00 €  Varis Sortides culturals 1 000,00 €  

7.564,00 €  Total ingressos (impostos inclosos) 12.000,00 €  

 166,44 € Assegurances Tercers  150,00 € 

 --- Desplaçaments Transport  100,00 € 

 1.556,55 € Gestió Assessoria  1.700,00 € 

 258,09 € Gestió Banc  300,00 € 

 91,95 € Gestió Correus  150,00 € 

  1.057,84 € Gestió Fotocòpies  1.000,00 € 

 210,91 € Material Oficina    200,00 € 

 522,66 € Promoció Equipaments     500,00 € 

 550,89 € Promoció Esdeveniments  1.000,00 €    

 574,38 € Promoció Subscripcions     500,00 € 

 5 509,95 € Publicacions Miscel·lània  5 000,00 € 

 296,39 € Varis Donació ONG  300,00 € 

 ---  Varis Pagament hisenda  100,00 € 

 2 100,00 € Varis Retorn subvenció  --- 

 590,00 € Varis Sortides culturals  1.000,00 € 

 13.486,05 € Total despeses (impostos inclosos)  12.000,00 € 

15.540,54 € Saldo total compte CES 31/12/2021  

 
 
 
 
 
 

Ateses les circumstàncies i les previsions de la pandèmia de la covid19 i la possible repercussió i 
condicionants en les activitats de l’entitat, a la reunió ordinària de junta del 7 de gener de 2021, la junta 
pren l’acord de no demanar subvenció a l’any 2021 per la  esti  ordin ria, per  si sol·licitar una subvenci  
per la publicació de la Miscel·lània XXV. 
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La maleta d’A ustí  entelles, MercArt, 8/10 
 

 
 
 
 
 
 
 

Itinerari patrimoni, Jornades Europees Pat. 9-10/10 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conferència feixisme, Ferran Gallego, Ateneu, 
13/10 

 

 
 
 
 
 
 

Jornades campanologia, Seminari conciliar, 22-23/10 
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Sant Just al carrer, Av. Indústria, 24/10 
 

 
 
 
 
 
 

Guia pràctica víctimes holocaust, Parlament, 26/10 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Museu ibèric,  a n’Olivé,  erdanyola, 7/11 

 
 
 
 
 
 
 

Vetllada Poètica, Ateneu, 16/12 
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