PROJECTE D’ACTIVITATS DEL GRUP D’ESTUDIS LOCALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
PER A L’ANY 2018
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•

17, 19 i 20 de gener: visita als instituts públics de Sant Cugat per explicar les
bases i les característiques del premi Joan Auladell de treballs de recerca de
batxillerat.

•

24 de gener: conferència de Domènec Miquel al Museu de Sant Cugat, dins del
centenari de l’arribada del tren a Sant Cugat: “El ferrocarril i la formació dels
districtes”.

•

25 de gener: reunió de la taula de Patrimoni, de la qual forma part el GEL.

•

25 de gener: presentació al Consell de barri centre‐est del projecte d’una
exposició sobre Condiesel‐Lucas‐Delphi i la seva relació amb el barri de Sant
Francesc‐carretera de Cerdanyola. Projecte aprovat el 13 de febrer.

•

25 de gener: acord amb l’administració dels centres cívics per compartir el local
amb la gestora de la xarxa d’entitats del barri Sant Francesc‐carretera de
Cerdanyola.

•

28 de gener: intervenció del President del GEL a l’acte commemoratiu de l’AV
La Serreta‐Bosc de Saladrigues (“100 anys de tren a Sant Cugat”) i de la
inauguració del bosc literari.

•

31 de gener: inauguració de l’escultura dedicada a Condiesel‐Lucas‐Delphi,
instal∙lada prop d’on va haver‐hi la fàbrica durant 56 anys. Forma part de la
gestió del llegat documental, tècnic i moral d’aquesta important empresa,
aspecte en el qual ha intervingut activament el GEL.

•

7 de febrer: conferència de Jordi Casas al Museu de Sant Cugat, dins del
centenari de l’arribada del tren a Sant Cugat: “Sant Cugat al primer terç de
segle XX”.

•

14 de març: presentació a la sala d’actes del Xalet Negre de la revista Gausac
número 48‐49 (2016) i del III Premi Gausac de Cultura, el qual va ser atorgat al
grups de treballadors que va salvar el llegat de l’empresa Condiesel‐Lucas‐
Delphi.

•

1 de març: acord amb l’Arxiu municipal per posar a disposició d’aquest per part
del GEL una persona que s’encarregui d’ordenar, classificar i catalogar el fons
de l’empresa Condisel‐Lucas‐Delphi.

•

19 de maig: participació en la jornada “Fem barri” del barri Sant Francesc‐
carretera de Cerdanyola, per tal de donar a conèixer les entitats del barri (o
situades en el barri).

•

30 de maig: lliurament del 13è premi de treballs de recerca de batxillerat
Manuel Vázquez Montalbán i Joan Auladell, del jurat dels quals forma part el
GEL, el segon dels quals és atorgat pel GEL.

•

Participació en el Consell Consultiu del Parc de Collserola.

•

Participació en el Consell de Cultura.

•

Participació en el Consell de barri centre‐est.

•

Participació en la Comissió gestora del monestir.

•

Preparació del número 50 de la revista Gausac. Número especial que anirà
acompanyat d’altres activitats, com és una exposició de totes les portades, per
celebrar l’esdeveniment.

•

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
als monestir com a senyors feudals durant l’edat mitjana.

Sant Cugat del Vallès, 30 d’abril de 2018
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