
Mecenix.com té el plaer d’anunciar-vos que ja està activa a la nostra  
Estació de Mecenatge, la 

 
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS XIX 

 
Dedicat a fer el relat de  

LA HISTÒRIA DE 50 DONES DE SANT JUST DESVERN  
DE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX 

 
Aquesta és la primera publicació local que recull exclusivament la història, el saber, l’experiència i la 
vida de cinquanta dones veïnes de Sant Just Desvern. És el fruit d’un treball que va començar 
l’ajuntament l’any 1997 i que, amb el temps, s’ha anat mostrant amb diferents accions en forma 
d’exposició, tallers participatius o entrevistes personals amb les dones protagonistes. És un llibre que 
veurà la llum a finals del primer trimestre de 2015 i que ara ja es pot adquirir mitjançant la modalitat de 
mecenatge. 
  
El contingut d’aquesta Miscel·lània XIX ens permetrà endinsar-nos, guiats pel testimoni de cada 
dona,  en el coneixement d’ una època i una realitat local en clau de gènere. 
  
Aquest procés va començar amb els tallers “Les dones fem història”, iniciativa de l’associació SURT 
(Associació de Dones per la Inserció Laboral), amb el suport del Servei de Promoció de Polítiques 
d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona. Es van fer, entre 1997 i 2000, a Sant Just i a 10 
ajuntaments més, amb l’objectiu de recuperar la memòria de la participació i les iniciatives de les dones 
de cada ciutat. Posteriorment, el I Pla Municipal de Gènere de Sant Just Desvern va continuar treballant 
en aquesta línia i es va incidir en la construcció d’una memòria local femenina. Una de les darreres 
accions en clau de gènere i que posa en valor l’aportació personal a la societat d’una sèrie de dones, va 
ser batejar amb nom de dona tots els carrers del nou barri de Mas Lluí i les sales i el nou equipament de 
formació de Les Escoles. 
  
Aquesta es una obra monogràfica publicada dins de la col·lecció Miscel·lània d’Estudis Santjustencs 
editada conjuntament entre l’Ajuntament i el Centre d’Estudis Santjustencs. 
  
Tota aquesta feina d’apoderament de les dones no hauria estat possible sense l’Arxiu Històric Municipal, 
el Consell Municipal de les Dones, el Centre d’Estudis Santjustencs, una cinquantena de padrins i 
padrines,  i una dotzena de persones voluntàries que signen els escrits. Des de la història local, s’estan 
construint noves realitats locals, noves històries personals i reptes socials liderats per dones. 
S’aconsegueix posar en valor l’empremta de les dones en tots els àmbits: públics, privats, polítics, socials 
o de vida quotidiana. És una publicació de la història local per sumar a la   nostra biblioteca i alhora un 
bon regal per les persones que estimen, viuen i construeixen aquest municipi que és Sant Just Desvern. 

  
ARA POTS AJUDAR A EDITAR AQUEST LLIBRE AMB EL TEU SUPORT 

  
NOMÉS NECESSITES 30 SEGONS I TRES PASSOS 

  
  

Entra a: 
 

1. Pulsa el botó GROC de la columna de la dreta on es llegeix APORTACIÓ 
  

2 . Posa nom i cognoms i correu electrònic i elegeix una de les quatre opcions 
de suport 

  
3 . Pulsa novament APORTACIÓ una sola vegada i espera que aparegui un 

missatge. Ja has acabat. 



POTS TAMBÉ ELEGIR ALTRES OPCIONS DE MICROMECENATGE AMB 
COMPENSACIONS EXTRAORDINÀRIES: 

 
Si subscrius consecutivament DOS mecenatges particulars amb el 

teu nom (50 euros), a més del MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS 

XIX, podrás elegir un llibre entre "Un paisatge i una història” o "Walden 7 i 
mig”, i que figuri el teu nom en el capítol d’agraïments de la 

Miscel·lània. 
 
 
 
 
 
 

Si subscrius TRES mecenatges particulars (75 euros), 
a més del MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS XIX, 
aconseguiràs un lot dels quatre llibres guanyadors del Premi 

de Prosa de Ficció Sant Just Desvern i que figuri el 
teu nom en el capítol d’agraïments de la Miscel·lània. 

 
 
 
 
 

Si subscrius DOS mecenatges corporatius (120 euros), a 
més de DOS llibres de MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS 

SANTJUSTENCS XIX, podrás elegir el llibre "Diàlegs amb la 
Sorra”, i que figuri el teu nom en el capítol d’agraïments de 

la Miscel·lània. 
 
 
 
 

 
Si subscrius TRES mecenatges corporatius (180 euros), a més 
de TRES llibres de MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS XIX, 

aconseguiràs el llibre " L’Abans. Sant Just Desvern. Recull gràfic 
1870-1975” i que figuri el teu nom en el capítol d’agraïments de 

la Miscel·lània. 
 
 
 
 

 
Si subscrius DOS mecenatges extres (350 euros), a més 
de CINC llibres de MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS 

XIX, ACONSEGUIRÀS UNA "Litografia d’Arranz Bravo 



signada per l’autor” i que figuri el teu nom en el capítol d’agraïments de la 
Miscel·lània. 

 
 
 
 
 

AQUESTES OPCIONS DE MECENATGE AMB COMPENSACIONS 
EXTRAORDINÀRIES ES RESERVARAN PER RIGURÓS ORDRE DE 

SUSCRIPCIÓ I FINS ACABAR EXISTÈNCIES, DONAT QUE DISPOSEM D’UN 
NOMBRE DETERMINAT D’EXEMPLARS. S’AVISARÀ D’IMMEDIAT ALS 

SUBSCRIPTORS SI NO HI HA POSSIBILITAT DE SATISFER LA DEMANDA 
FETA. 

 
ENS POSAREM EN CONTACTE AMB TU QUAN CALGUI FER EL 

PAGAMENT 
  

Gràcies per confiar en nosaltres 

L’equip de mecenix


