ACTIVITATS DEL GRUP D’ESTUDIS LOCALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS DEL 2017

1

•

13 de gener: signatura al palau abacial de l’acord entre l’Ajuntament i la parròquia de
Sant Pere d’Octavià, per tal de retirar la inscripció al registre de la propietat del palau
abacial i l’església per part del bisbat de Terrassa. El GEL, juntament amb Fundació
Sant Cugat, ha jugat un paper molt important en aquest afer.

•

24 de gener: signatura a la sala de plens de l’ajuntament dels convenis de donació de
documentació i materials de Delphi Diesel Systems i del comitè de treballadors de
l’empresa, documentació i materials dipositats, respectivament, a l’arxiu i al museu
municipal. El GEL ha participat activament en les gestions per salvar aquests fons.

•

15 de febrer: presentació de la revista Gausac número 46‐47 (2015) i del primer
número de Dosssiers Santcugatencs. Xalet Negre.

•

17 de març: presentació del llibre 1976‐2016 40 anys Festa de Tardor, escrit per Marcè
Andrés i Núria Oliva (GEL). Ateneu Santcugatenc.

•

1 d’abril: reunió a la seu del GEL de la Junta de la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana.

•

15 de febrer, 3 d’abril i 11 d’octubre: reunió de la Comissió pel centenari del tren. Amb
participació del GEL. Ajuntament.

•

23 de gener, 27 de març i 29 de maig: reunió de la Taula de patrimoni del Consell
Municipal de Cultura, en la qual participa el GEL. Museu.

•

5 de maig: projecció del documental El primer camp d’instrucció premilitar de
Catalunya, que fou instal∙lat a Sant Cugat el març de 1937. Presentació a càrrec de J.F.
Mota (GEL). Acte organitzat conjuntament entre Cal Temerati i el GEL. Cal Temerari.

•

Participació en la Comissió de la Festa de Tardor.

•

Participació en el Consell Consultiu del Parc de Collserola.

•

Participació en la Comissió gestora del monestir.

•

29 de juny i 14 de desembre: participació al Consell de Cultura. Ajuntament.

•

5 de juliol: Assemblea ordinària del GEL.

•

Incorporació al Consell de districte centre est: 8 de maig. Participació en les seves
reunions. Casa de cultura.

•

Participació en el debat sobre el Pla d’equipaments 2017‐2022: 30 de maig (Consell de
districte), 8 de juny (reunió sectorial) i 18 de juliol (Consell de cultura).

•

Preparació del número 48‐49 (2016) de Gausac..

•

Escanejament de la revista Gausac, per tal d’incorporar‐la al web del GEL.

•

Comissariat de l’exposició Al tren! Cent anys de ferrocarril a Sant Cugat. Elaboració del
textos de l’exposició sobre els centenari del ferrocarril i del llibre‐catàleg d’aquesta.
Exposició inaugurada el 26 d’octubre. Museus de Sant Cugat.

•

Comissariat de l’exposició 40 anys del Congrés de Cultura Catalana i elaboració dels
textos del catàleg; inaugurada el 28 de setembre. I organització d’una taula rodona
sobre el tema (18 d’octubre). Museus de Sant Cugat.

•

14 setembre: presentació del primer número de Quaderns monogràfics. Patrimoni i
història de Sant Cugat: “Sant Cugat 1714. La Guerra de Successió i les seves
conseqüències”. Publicació dels textos i les imatges de l’exposició efectuada el 2014,
en la qual va participar el GEL. Museus de Sant Cugat.

•

19 de setembre i 5 d’octubre: assistència a la presentació del Pla director de turisme i
participació en el debat del mateix. Museus de Sant Cugat

•

Participació en el jurat dels premis de recerca de batxillerat Memorial Manuel Vázquez
Montalbán i Joan Auladell. Lliurament dels premis: 24 de maig. Assessorament
d’alguns dels treballs. El premi Joan Auladell ha quedat desert.

•

Organització de l’arxiu de La Unió Santcugatenca, encàrrec fet al GEL per la direcció de
l’entitat. Treballs realitzats entre el 13 de juny i principis de setembre.

•

Participació en l’organització del curs d’enguany organitzat pels centres d’estudi del
Vallès, la UAB i la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell; dedicat a la cultura popular
i tradicional. Conferència de Domènec Miquel:

•

Encàrrec per la Comissió municipal de nomenclàtor i d’acord amb el que preveu el
Conveni amb l’Ajuntament, d’informes sobre els carrers amb noms de personatges
amb connotacions franquistes. S’han elaborat informes de deu carrers, els quals han
estat lliurats a la Comissió de nomenclàtor el 14 de juny.

•

7 de novembre: signatura del nou conveni amb l’Ajuntament.

•

13 de desembre: Reunió a la Fundació Bosch i Cardellach per valorar el curs de 2017
(cultura popular i tradicional) i planificar el curs de 2018.
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