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Hem fet 30 anys 
 
Benvinguts i gràcies per la vostre assistència i fidelitat. 
 
A l'Assemblea de l'any passat vàrem fer esment als 30 anys del Centre, i hem celebrat aquest 
aniversari potser un xic menys eufòric del que hauríem desitjat, però les circumstàncies que hem viscut 
han fet que el nostre dia a dia fos diferent. 
 
No obstant, el Centre ha fet actes i visites que amb la vostra presència ha demostrat una vegada més 
l'estimació i reconeixement que teniu a la tasca que portem a terme. 
 
Per tot això, i esperant que aquest any podrem seguir oferint-vos i compartir la història i la memòria de 
la casa i del país que tant estimem, us agraeixo un cop més la vostra confiança. 
 
Maria Quintana i Cortès 
presidenta del CES 

 

 
Passejada Literària d'Estiu - Festa Major 2017, dedicada a "Les botigues pel record 2" 
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 
 
1.- GESTIÓ ENTITAT 

 

 

 
El 27 de gener de 2017 es va celebrar l’Assemblea 
General Ordinària corresponent a l’exercici de l’any 
2016, amb l’assistència de 32 sòcies i socis que 
representaven el 18 % 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 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 2017, 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 6 altes, 4 
baixes voluntàries, i 1 defuncions, quedant 
actualment un cens de 186 sòcies i socis actius. 
 
Durant aquest any cal lamentar la mort del soci: 

 Ferran Obiols i Obiols 
 

 

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. 
 

 l  eb és  estionat per Jordi Gironès. Hi trobareu 
puntualment totes les activitats que anem realitzant, 
amb el propòsit de convertir-lo en el principal mit à 
de comunicaci  del     amb els socis, amics i 
simpatitzants. 
 
Al mateix temps, voldr em que  os un re erent a 
l  ora d obtenir in ormaci   sobre totes les nostres 
publicacions i treballs. 
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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, també disposa d’una adreça de correu electrònic, que permet una comunicaci  
directa amb l’entitat, i una pà ina a  acebook que complementa el web. 
 

 

A la 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 150 fitxes temàtiques amb 
la intenció d'un més ampli coneixement del que ha 
conformat la nostra història. 
 

 
Hi han 271 usuaris i 252 seguidors 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  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. 
 

 
 ’ a actualitzat el llistat dels llibres del  ons del    , 
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. 
 

 
 
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. 
  

 

http://santjust.org/centredestudis/imatges/ec2rello01-0330_640.jpg
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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 not cies i  ets  istòrics 
relacionats amb Sant Just, signades per diversos socis 
del CES. 
 
La secció "Ara fa 25 anys" està realitzada i signada pel 
Centre d'Estudis Santjustencs. 
 

 
 l     a raeix al soci Llu s Ramban l’aportaci  dels 
reportatges fotogràfics durant els actes organitzats o 
promocionats pel CES. 
 
El 19 de desembre fa donació al CES del seu arxiu 
personal sobre fotografies relacionades amb 
activitats del CES que consta de 7 àlbums i 16 CD. 
  

. 

 
El 16 de gener ens van instal·lar un nou ordinador portàtil 
que disposa d'una llicència de Microsoft Office, i un 
adaptador de HDMI a VGA per connectar-ho al projector 
de la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar. 

 
El 27 de gener vàrem comprar una màquina 
destructora de paper i CD per reunir els criteris 
vigents de la llei de protecció de dades, 

 

 

 
El 16 de maig la consultoria Coop de Mà ens va lliurar la 
documentació en compliment dels requisits legals  de la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades. 
 
El mateix dia es va fer la inscripció del CES a l'Agencia 
Española de Protección de Datos, amb el nº de registre 
159719/2017. 
 

 
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 a la sala de juntes de l'Ajuntament 
de Sant Just Desvern el 13 de febrer, el 19 de juny, i el 25 
d'octubre. 
 
 

 
 
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. 
 

 

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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La comissió de les festes de Sant Jordi es va reunir el 13 
de març, i membres de la junta directiva del CES hi van 
ser-hi presents. 
 
Com es habitual vàrem mostrar el nostre interès per 
sol·licitar una paradeta la Diada de Sant Jordi 

 
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 2017. 
 
Enguany s'han celebrat a diferents instal·lacions 
municipals, i la primera va tenir lloc el 18 de maig. 
 

 

 

Membres del CES van ser presents a la reunió de la 
Comissió de Festes de Tardor 2017, que va tenir lloc el 
11 de juliol i 18 de setembre. 
 
També vàrem mostrar el nostre interès per demanar una 
paradeta per Sant Just al carrer. 

 
3.- REPRESENTACIÓ 
 

 

El 2 de febrer es van presentar les conclusions del 
congrés del Baix Llobregat a la seu del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. Una amplia representació de la junta 
del CES va assistir a l'acte. 
Un tema interessant va ser la presentació del workshop 
"Paisatges Contemporanis del Baix Llobregat" del 
Observatori de la Urbanització (Departament de 
Geografia de la UAB). 

 
 
El 13 de febrer el CES s'adhereix al Protocol de la 
Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat, 
que lidera el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

 

 

 

El 4 de març es va celebrar una Jornada de treball i 
reflexió, que de manera dinàmica va obrir a la ciutadania 
l’oportunitat de participar activament en la de inici  del 
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), Per part del CES van 
assistir  Maria Quintana, Palmira Badell i Francesc 
Blasco. 
Maria Quintana va recordar que Juli Ochoa, soci del CES, 
col·labora en diferents activitats amb l'Institut, i que temps 
enrere, el CES va liderar els Premis de Recerca Local 
"Antoni Malaret i Amigó" per estimular els treballs de 
recerca locals. 
 

L 11 de març va tenir lloc l’Assemblea Anual de la 
Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana 
2017 a Vilanova i la Geltrú. 
 
Com a representats de diferents entitats van ser-hi 
presents 50 persones. Per part del CES van assistir 
Vicenç Duran. 

 



8 
 

 

El 21 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. 
 
Aquest any, l'apartat de poemes de poetes locals va anar 
a càrrec de la sòcia Judith Cobeña i Guàrdia. 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. 
 

 
 l 23 de març es va celebrar l’Assemblea General 
Ordinària 2017 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 50 persones 
  

 

 
Del 28 al 30 d'abril es va celebrar el Recercat, jornada de 
cultura i recerca local, a Reus, Capital de la Cultura 
Catalana 2017. 
 
Maria Quintana, Palmira Badell i Francesc Blasco, van fer 
torns per estar presents a l'estand que acollia l'entitat. 
 

 l 8 de  uny a la seu de l’Arxiu  omarcal del Baix 
Llobregat, van explicar el projecte Xarxes, sobre 
“ ines i procediments per a la in ormatitzaci  
massiva de les  onts  istòriques de poblaci ”. 
En representació del CES hi van assistir Miquel 
Almela, Francesc Blasco, Juli Ochoa i Coral Torra. 
El CES ja ha aplicat aquestes tècniques al projecte 
Milà. 
  

 

 
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 6 d'octubre es va presentar la ruta nº 1 de les 
Rutes Singulars (Edificis singulars), amb la 
presentació de can Cardona a càrrec de Daniel 
Cardona, i les de can Ginestar i l'església a càrrec 
de Maria Quintana, Palmira Badell i Pep Quintana. 
 
En Santi Vilarrubla va  tocar l'orgue de l'església 
(Joan Carles Castro, 2005) que disposa de 796 tubs 
de temperament Vallotti. Van assistir 25 persones. 
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Dins els actes de la Festes de Tardor 2017, el 22  
d'octubre i organitzat per l'Ajuntament, es va celebrar a 
Can Ginestar la tradicional "Trobada d'Entitats", amb la 
presencia d'una part important de la junta directiva del 
Centre d'Estudis Santjustencs. 
 

 
El 24 d'octubre es va celebrar una jornada sobre  
"Masia i territori" a l'Institut d'Estudis Catalans. 
 
Es va tractar sobre "Intervencions i usos actuals de 
la masia , i s’ i van analitzar els nous usos de la 
masia d’acord amb l’economia actual i els interessos 
socials que afecten el territori i, en particular, la 
masia. 
 
En representació del CES hi va assistir Vicenç 
Duran 

 

 

 

 
El 7 de novembre va tenir lloc la II Jornada de Patrimoni 
Cultural sota el títol "Memòria i futur del paisatge: activant 
el patrimoni" a l’Auditori de la Pedrera. 
 
L'objectiu d'aquesta jornada de diàleg i reflexió estava en 
consonància amb el tema proposat pel Consell d'Europa 
per aquest any 2017: "Patrimoni i Natura: un paisatge de 
possibilitats".  
 
En representació del CES hi va anar Vicenç Duran. 
 

L'11 de novembre es va celebrar la Xa edició de 
l'Espai Despuig a la sala del Cinquantenari de 
l'Ateneu Santjustenc, que enguany ha organitzat el 
CES amb la col·laboració de l'Ateneu i el suport de 
l'ajuntament de Sant Just Desvern. 
La taula rodona va està centrada en la "Missió de la 
Universitat i confluències amb el món de la recerca 
local". L'acte va reunir 25 persones. 
L’ob ectiu d’aquesta  ornada és posar de relleu la 
importància de l’associacionisme cultural per a la 
recerca en el conjunt dels territoris de parla catalana. 
 

 

 

 

 
 
 
El 25 de novembre va tenir lloc la 6a Trobada d'Entitats 
d'Estudi del Baix Llobregat, que enguany es va celebrar a 
l’Ateneu Torrellenc, amb l’assistència de totes les 
associacions que treballem pel coneixement, la cultura i el 
patrimoni dels municipis del Baix Llobregat. 
 
Per part del CES hi van anar Maria Quintana, Palmira 
Badell, Vicenç Duran, Coral Torra, Juli Ochoa, Francesc 
Riera i Jordi Amigó. 
 
 
 
 

http://www.patrimoniculturalcomunicacio.cat/click.html?x=a62e&lc=tZz&mc=w&s=qfi&u=t&y=2&
http://www.patrimoniculturalcomunicacio.cat/click.html?x=a62e&lc=tZz&mc=w&s=qfi&u=t&y=2&
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El 30 de novembre es va celebrar a la plaça 
Verdaguer el Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora, enguany amb el lema "Per la pau, la 
convivència i la concòrdia". 
 
El CES va col·laborar amb una exposició de 5 
frases emblemàtiques per la pau, i el públic va votar 
quina considerava la millor. 
 
Els assistents també van participar tot escrivint una 
frase que recollia el seu personal concepte de la 
pau.  

 

 

 
4.- DIFUSIÓ CULTURAL 
 

 

 
 

 
 
El 15 de gener va tenir lloc una sortida comentada a 
l’emplaçament de la bateria antiaèria republicana del Turó 
de la Rovira en la qual, i actuant en tot moment en nom i 
representaci  del  entre d’ studis  ant ustencs, Juli 
Oc oa va acompanyar 45 membres de l’A rupaci  
Excursionista Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat. 
 

 
 
Durant la primera quinzena de maig, una vegada 
més, i fruit de la col·laboració entre el CES i els 
professors del Seminari de Ciències Socials de 
l'Institut de Sant Just, els 114 alumnes de Quart 
Curs d'ESO van participar en el cicle divulgatiu 
sobre la Guerra Civil a Sant Just Desvern, que com 
cada any, va ser impartit pel nostre consoci Juli 
Ochoa. 
 
El cicle va consistir en quatre xerrades –una a cada 
grup- fetes amb suport audiovisual, les quals es van 
complementar amb dues passejades -una per cada 
dos grups- per alguns dels principals escenaris 
santjustencs d'aquella contesa, acabant el 
recorregut amb la visita a les bases antiaèries de 
 ant Pere Màrtir i l’emplaçament del pro ector. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
El 13 de maig, en el marc de la cinquena edició del 
Simposi sobre el Carlisme que va tenir lloc a la localitat 
berguedana d'Avià, va ser presentada pel nostre consoci 
Juli Ochoa una ponència en la qual es dóna a conèixer 
públicament la que fins ara havia estat poc divulgada 
figura del guerriller santjustenc Jaume Montserrat, de 
destacada intervenció en la Segona Guerra Carlina, 
també anomenada Guerra dels Matiners. 
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En el marc del X Curs de Coneixements 
Santjustencs, el 19 de maig Joan Vilamú, tècnic del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
ens va explicar els detalls del Pla Agropecuari del 
Parc Natural de la Serra de Collserola, davant d'un 
auditori de 30 persones. 
 
  

 

 
 
 
En el marc del X Curs de Coneixements Santjustencs,  el 
26 de maig, Daniel Cardona i Pera va reunir 35 persones 
interessades en la seva conferència sobre "Perspectiva 
històrica de l'agricultura a Sant Just". 
 
 

 
 
En el marc del X Curs de Coneixements 
Santjustencs, el 2 de juny  Juli Ochoa ens va 
recordar la construcció, la funció, i l'estat actual de 
les barraques de vinya a Sant Just Desvern, davant 
d'un auditori de 40 persones interessades en el 
tema. 
 
  

 

 
 
El 7 de juny, gràcies a la col·laboració del Centre 
d'Estudis Santjustencs, la SEAS, el Celler de Can Mata i 
Cal Llibreter, es va fer la presentació del llibre "Masies i 
vida rural a Collserola", que va mantenir una audiència de 
60 persones davant de les explicacions del seu autor, 
Eugeni Casanova. 
 
 

 
Durant la primera quinzena de juny, una vegada 
més i com cada any des de ja fa bastant temps, 
col·laborem amb l’Institut de  ant Just en la 
realització del Crèdit de Síntesi dels alumnes. 
De la mà del nostre company Juli Ochoa, els 
estudiants de 2n d’  O poden reviure des de la 
Penya del Moro l’estat de la  rontera del Llobre at 
en època medieval i les diverses fortificacions que la 
defensaven durant els segles X i XI, així com 
conèixer la tràgica història de Dadil, infeliç 
mestressa d’aquella torre on ens trobem, la qual va 
perdre el marit i el fill quan Barcelona va caure en 
mans d’Almansur i ella  ou  eta captiva per les 
hostes sarraïnes. 
De cam  de tornada a l’Institut es visita el mol  
fariner. 
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El 2 d'agost es va celebrar la Passejada Literària d'Estiu 
2017, que es desenvolupar com un acte més de la Festa 
Major, aquest any dedicada a les "Botigues pel record 2". 
Van assistir 200 persones. 
 
Per la cloenda, l'Agrupació Fotogràfica Sant Just va 
preparar un repertori fotogràfic-musical, elaborat per 
Victor Murillo. 
 
L'any que ve tenim previst fer la 3a i última edició 
"Botigues pel record 3". 
 

 
 
 
En el marc de les Festes de Tardor, el  24 d'octubre, 
a can Ginestar, va tenir lloc la conferència  
"Collserola: enclau sanitari a la guerra civil", a càrrec 
de Carles Hervàs i Puyal, metge i historiador, 
expresident de la Societat Catalana d'Història de la 
Medicina. 
 
Van assistir 30 persones. 
 

 

 
 

 

 
 l 24 d’octubre, una setantena d’alumnes de 4t curs 
d’  O de l’Institut La Mallola, de la veïna localitat 
d’ splu ues, van realitzar una sortida de descoberta a la 
vall de Sant Just, en el decurs de la qual van visitar, entre 
d’altres punts d’interès, el Mol  Fariner i la Penya del 
Moro, llocs dels quals van poder conèixer, de la mà del 
nostre consoci Juli Ochoa, les principals característiques i 
vicissituds  istòriques pròpies d’aquests indrets 
emblemàtics de la nostra geografia local. 
 

 
 
El 15 de desembre es va celebrar una nova edició 
de la ja tradicional Vetllada Poètica que per les 
 estes de Nadal or anitza el  entre d’ studis 
Santjustencs a la Sala Piquet, amablement cedida 
per la  unta de l’Ateneu. 
  

Com sol ésser costum, no va faltar l’entusiasta col·laboraci  dels cone uts rapsodes que any rere any interpreten 
joies literàries de la nostra cultura, gràcies a la coordinació de Maria Quintana. 
 
Una quarantena 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. 
 
 ls rapsodes que van  ormar part de l’elenc van ser: Joana Al arra, Palmira Badell, Claustre Cardona, Ana 
González, Montserrat Pedreño, Berta Quintana, Maria Quintana, Ismael Cuevas, Pere Font, Juli Ochoa, Pere 
Olivé i Josep Quintana. 
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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 CES, 
cal treure l’entitat al carrer com a tècnica de promoció 
dels llibres del CES, i per aixó es van establir contactes 
comercials amb les botigues que dintre de la seva línia 
comercial poden vendre els nostres productes culturals. 
 

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 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 2017 amb el següent resultat: 
 

 El total de consultes durant els últims 5 anys ha estat de 37.884 

 El total de consultes durant l'any 2017 va ser de 4.878 

 El mes que es van fer més consultes durant l'any 2017 va ser el desembre amb 530 

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

 Els articles més consultats durant el 2017 han estat: 
o "Els santjustencs del 1900", de Raimon Masdéu i Térmens, amb 277 consultes 
o "Segona època, malgrat els anys de foscor i direccionisme", de Daniel Cardona i Pera, amb 258 
o "Les esquadres de Catalunya a Esplugues i Sant Just", de Francesc Riera i Prenafeta, amb 242 

 

 

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 XXI a tots aquells 
socis que encara no la tenien. 

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 14 de juny el CES va presentar la XXI Miscel·lània 
d'Estudis Santjustencs al Celler de Can Ginestar, i 
els 80 assistents van estar molt atents a la 
presentació de cada capítol per part dels seus 
autors. Gràcies socis i simpatitzants pel vostre 
suport. 
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 l'estanc Vila, Cal Llibreter i també a 
la parada del CES per la Diada de Sant Jordi, i Sant 
Just al carrer. 

 

 

El 15 de juny Pere Font, Palmira Badell i Lluis Ramban, 
van donar per acabada una fantàstica feina coordinant les 
trobades amb els personatges entrevistats per la 
Miscel·lània XXII sobre el Centenari de l'Ateneu i van 
deixar constància gràfica dels ateneistes. 

Un any de feina voluntària que ells mateixos els ha 
omplert -encara més-, de coneixements ateneistes i  
vivències santjustenques. 

 
En el marc de les Festes de Tardor, vàrem tenir 
l’ abitual estand on amb molt de  ust vam saludar 
als associats i públic en general que van a recollir o 
comprar algunes de les nostres publicacions. 
  
 
6.- SORTIDES CULTURALS 
 

 

Dins el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, el 7 
d'octubre va tenir lloc la sortida cultural guiada a Santa 
Coloma de Cervelló. Van assistir 25 persones. 
 
Vam visitar la Colònia Güell, la més gran de Catalunya 
d'estil modernista, que passats 120 anys encara conserva 
el seu patrimoni històric. 
 
També vàrem entrar a la Cripta Gaudí, el laboratori on va 
experimentar les innovacions que més tard aplicaria a la 
Sagrada Família. 

 
7.- ACCIONS SOLIDARIES 
 

 

 
 
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. 
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8.- PROJECTES 
 

 

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. 
 
La presentació tindrà lloc als voltants de la Diada de Sant 
Jordi 

 
El 2018 es compleix el 75è aniversari de la mort de l' 
ex-alcalde de Sant Just i patriota català Daniel 
Cardona i Civit. 
 
El CES intentarà enfocar el Curs de Coneixements 
Santjustencs al grup de patriotes catalans que van 
fer trobades a Sant Just Desvern: Daniel Cardona i 
Civit, Joan Salvat i Papasseit i Josep Milà i Mitjans. 
 
Es tracta d'un reconeixement a les persones que 
han tingut un significat a la història local i nacional. 
 

 
 

 

 

 
 

 
A final d'any tenim intenció de presentar la XXII 
Miscel·lània d'Estudis Santjustencs, que enguany serà un 
monogràfic dedicat al centenari de l'Ateneu. 
 
Ja fa temps que s'està treballant intensivament en totes 
les seccions, i algunes ja tenen el seu apartat acabat. 
 
El gruix principal de feina es una tasca de recollir 
informació a través de les entrevistes i del buidat dels 
arxius,  onamentalment de l’Ateneu però també de l’Arxiu 
Històric. 
 

 
El CES i la SEAS han iniciat un projecte de revisió 
de la catalogació de les barraques de vinya del 
terme municipal, prenent el fil de la catalogació de 
deu barraques feta per Juli Ochoa el 1980 i que es 
va publicar en un butlletí de la SEAS. 
 
La comissió de seguiment està formada per Juli 
Ochoa, Pere Aceitón i Francesc Blasco, els quals ja 
han fet varies sortides de camp i han complimentat 
una fitxa que recull les característiques de cada 
element, incloses les coves. 
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Pere Aceiton i Francesc Blasco, ambdós socis del CES i 
la SEAS, han encapçalat una proposta de col·laboració 
conjunta de les dues entitats amb el Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola. 
 
Les juntes directives de les dues entitats han pres l'acord 
d'apadrinament de les tasques d'arranjament de la zona 
de la Penya del Moro. 
 
Un dia determinat es farà una crida col·laborativa a les 
masses socials d'ambdós entitats. 
 

 
9.- HOMENATGES 
 

 

 
Del 20 d'octubre al 20 de novembre, el CIM va presentar 
una exposició dedicada als 100 anys d'arribada a Sant 
Just del Dr. Antoni Ribalta i Vilaplana. 
 
Josefina Modolell i Ribalta, la seva neta, va coordinar 
l'exposició amb diferent material personal exposat en 4 
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. 
 
80 persones ens van acompanyar durant l'acte 
d'inauguració que es va encetar amb unes paraules de 
Josefina Modolell i l'alcalde Josep Perpinyà. 

 
 
El divendres 24 de novembre vam celebrar al nou 
NH Sant Just (antic Hesperia), un sopar de 
celebració del 30 aniversari de l'entitat. 
 
Segons el llibre de registre dels socis hi han 22 socis 
que han estat fidels a l'entitat més de 25 anys, i en 
agraïment la Junta Directiva els va obsequiar un 
bolígraf platejat i gravat amb les inicials CES. 
 
Aprofitant l'aniversari, es va lliurar a cada soci una 
bossa d'esport de color negre amb logotip del CES 
en blanc. 
 
També vàrem projectar de forma continuada una 
recopilació d'imatges de diferents activitats del CES 
al llarg dels 30 anys, tot aprofitant els reportatges 
fotogràfics facilitats per Lluis Ramban. 
 
Van assistir 63 socis i simpatitzants. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

 
 
 
 
 

Compte Explotació 2017 Memòria Econòmica 2017 Pressupost 2018 

Ingressos Despeses Recursos Conceptes Ingressos Despeses 

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

5.180,00 €  Propis Quotes socis 5.000,00 €  

 402,00 €  Propis Venda llibres 1.500,00 €     

1.504,78 €  Subvenció 30 Aniversari   

2.950,42 €  Subvenció Gestió ordinària 2.500,00 €  

  Subvenció Miscel·lània 2.000,00 €  

  231,57 €  Varis Devolució hisenda 500,00 €  

3.100,00 €  Varis Espònsors   

2.054,00 €  Varis Sopar 30 Aniversari   

250,00 €  Varis Sortides culturals 1.000,00 €  

15.672,77 €  Total ingressos (impostos inclosos) 12.500,00 €  

 145,15 € Assegurances Tercers  200,00 € 

    316,10 € Desplaçaments Representació     300,00 € 

 211,30 € Desplaçaments Transport  100,00 € 

 2.076,72 € Gestió Assessoria  1.500,00 € 

 252,35 € Gestió Banc  100,00 € 

 198,38 € Gestió Correus  100,00 € 

 718,72 € Gestió Fotocòpies  700,00 € 

   300,48 € Material Oficina    200,00 € 

 1.068,83 € Promoció Equipaments     300,00 € 

   633,00 € Promoció Esdeveniments  600,00 €    

  410,44 € Promoció Subscripcions     400,00 € 

     Publicacions Miscel·lània  5.000,00 € 

 3.224,33 € Varis 30 Aniversari   

 2.286,90 € Varis Contes Aniversari  2.000,00 € 

 159,00 € Varis Donació ONG  200,00 € 

 522,60 € Varis Pagament hisenda  300,00 € 

 490,00 € Varis Sortides culturals  500,00 € 

 13.014,30 € Total despeses (impostos inclosos)  12.500,00 € 

19.891,72 Saldo total compte CES 31/12/2017  

 
 
 
 

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

Fons de Publicacions 2017 

Provisió Import Despesa Import 

Venda llibres 402,00 €   
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Congres Baix Llobregat, conclusions, 2/2 

 
Assemblea CECBBLL, Sant Feliu, 23/3 

 
Diada de Sant Jordi, Can Ginestar, 23/4 

 

 
Membres junta CES, Jornada Recercat, Reus, 30/4 

 
Juli Ochoa, Col·laboració CES-Institut 4t ESO, 9/5 

 
Juli Ochoa, ponència Simposi carlisme, Avià, 13/5 

 
Daniel Cardona, Perspectiva històrica agricultura, 

26/5 

 
 

 
Presentació Miscel·lània XXI, can Ginestar, 14/6 
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Passejada Literària d'Estiu, Festa Major, 2/8 

 
Sortida cultural CES, JEP, Colònia Güell, 7/10 

 
Trobada entitats locals, Festes Tardor, 22/10 

 
Carles Hervás, Collserola: enclau sanitari GC, 24/10 

 
 

 
Taula rodona, Espai Despuig, Ateneu, 11/11 

 
Sopar 30 aniversari CES, NH Barcelona SJ, 24/11 

 
Trobada entitats Baix, Ateneu Torrellenc, 25/11 

 

 
Vetllada Poètica de Nadal, Ateneu, 15/12 
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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 2017 
 
 

 


