MEMORIA DE LES ACTIVITATS DEL GRUP D’ESTUDIS LOCALS DE L’ANY 2018
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•

17, 19 i 26 de gener: visita als instituts públics Arnau Cadell, Angeleta Ferrer i
Joaquima Pla Farreras, per explicar les bases dels premis de recerca de
batxillerat Memorial Manuel Vázquez Montalbán i Joan Auladell.

•

24 de gener: «El ferrocarril i la formació dels districtes», Museu de Sant Cugat.
Conferència a càrrec de Domènec Miquel (GEL), dins dels actes del Centenari
del tren a Sant Cugat, 1917‐2017.

•

25 de gener i 14 de juny: reunió de la Taula de patrimoni del Consell de Cultura.
Museu de Sant Cugat. Participació del GEL.

•

25 de gener: presentació d’un projecte d’exposició sobre la història de Delphi i
la seva relació amb el barri de Sant Francesc‐Carretera de Cerdanyola. Dins el
pressupost ordinari del Consell de barri de Sant Cugat‐est. Aprovat el 13 de
febrer.

•

25 de gener: acord amb els gestors de la Casa de cultura per compartir el local
del GEL amb la responsable de la xara d’entitats del barri Sant Francesc‐
Carretera de Cerdanyola.

•

28 de gener: 100 anys del tren a Sant Cugat. Acte commemoratiu organitzat
per l’Associació de Veïns La Serreta‐Bosc de Saladrigues. Inauguració del bosc
literari. Intervenció del president del GEL sobre els 100 anys de ferrocarril.

•

31 de gener: inauguració del monòlit fet per l’escultor Xavier Moreras, dedicat
a l’empresa Condiesel‐Lucas‐Delphi. Assistència d’una representació de GEL, el
Museu i l’Arxiu Municipal, els quals han intervingut activament en la salvació
del patrimoni documental i material de l’empresa.

•

7 de febrer: «Sant Cugat al primer terç del segle XX», Museu de Sant Cugat.
Conferència a càrrec de Jordi Casas (GEL), dins dels actes del Centenari del tren
a Sant Cugat, 1917‐2017.

•

4 de març: Presentació del número 48‐49 (2016) de la revista Gausac.
Lliurament del 3r Premi de cultura del GEL, lliurat a l’equip de persones que van
intervenir activament en la salvació del patrimoni de l’empresa Condiesel‐
Lucas‐Delphi: Josep Maria Brun, Manuel Andrés, Xavier Moreras, Mariona
Alegret i Jordi Casas.

•

10 de setembre: presentació a la sala capitular del Monestir del llibre de Joan
Tortosa i Saperas D’allà fins aquí. Sant Cugat a peu de carrer (Dossiers
santcugatencs 2), llibre editat pel GEL.

•

Participació en el 5è curs i cicle de conferències organitzat a Sabadell pels
centres d’estudis del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació
Bosch i Cardellach: El Vallès: de l’edat mitjana a la moderna.
‐
‐
‐

•

28 d’octubre: participació, com cada any, en la Festa de Tardor.

•

Organització, juntament amb el Museu de Sant Cugat, del cicle de conferències:
El Vallès: de l’edat mitjan a la moderna. La influencia monàstica. Al Museu de
Sant Cugat.
‐

‐

‐

‐

•
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17 d’octubre: Inauguració al Palau Abacial del Monestir. Conferència a
càrrec de l’historiador José Enrique Ruiz‐Domènec.
24 d’octubre: «Conceptes de l’època medieval», Domènec Miquel (GEL)
21 de novembre: «Els conflictes entre el Monestir benedictí i la vila de Sant
Cugat pels monopolis municipals. Segles XVII i XVIII», Jordi Casas (GEL)

6 de novembre: «Conceptes de l’època medieval i moderna», Domènec
Miquel (GEL) i «Els conflictes entre el monestir benedictí i la vila de Sant
Cugat pels monopolis municipals. Segles XVII i XVIII», Jordi Casas (GEL).
13 de novembre: «La renda feudal i la societat d’ordes», Josep Alavedra
(Fundació Bosch i Cardellach) i «El marquesat i les propietats monàstiques
del terme de Sentmenat», Jaume Verdaguer (Grups d’Amics del Museu‐
Arxiu de Sentmenat).
20 de novembre: «Pere de Rovira. Un templer vallesà impulsor de l’orde a
Catalunya», Jaume Vilaginés (C.R.E. de Mogoda i C.E. Molletans) i «La
cartoixa de Montalegre, un senyoriu eclesiàstic al Vallès», Xavier Pérez
(C.R.E. de Mogoda i C.E. Molletans).
27 de novembre: «El monestir dels Jerònims de la Vall d’Hebron a
Cerdanyola i els Agudells (1546‐1837)», Miquel Sánchez (Centre d’Estudis
de Les Feixes).

12 de desembre: presentació del número 2 de Quaderns Monogràfics.
Patrimoni i Història de Sant Cugat: Villa ipsius cenobii. La vila de Sant Cugat en
època medieval. El contingut del qual ha estat elaborat pels membres del GEL
Domènec Miquel, Alba Rodríguez, Joana Melo i Judit Vico. Edició: Museus de
Sant Cugat‐Ajuntament de Sant Cugat del Vallès‐Grup d’Estudis Locals de Sant
Cugat del Vallès.

•

18 de desembre: reunió preparatòria (Sabadell) del 6è curs i cicle de
conferències dels centres d’estudis del Vallès (octubre‐novembre 2019).

•

Participació en la Comissió Gestora del Monestir.

•

Participació en les reunions del Consell Municipal de Cultura del 20 de juny i 20
de desembre de 2018.

•

Pariticipació d’una representant del GEL, Imma Pueyo, en la Taula d’Art.

•

Partipació en la Comissió del Centenari de La Floresta.

•

Participació en el Consell Consultiu del Parc Natural de la Serra de Collserola i
presentació d’una al∙legació de correcciona al Catàleg de masies i cases en
àmbit rural en la Modificació del PGM que acompanya el Pla Especial en tràmit.

•

Participació en les diferents sessions organitzades sobre patrimoni construït per
l’entitat “Collserola iniciatives”.

•

El mal temps d’aquell dia va impedir la participació del GEL en l’Assemblea
anual de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, que el 2018 es
va celebrar a Lleida.

•

Participació en l’elaboració de l’Agenda 21 de la cultura: Taula de participació i
C21Lab (2 de desembre).

•

Assessorament de treballs de recerca de batxillerat de diferents instituts locals.

•

Desembre: informació als instituts públics de Sant Cugat sobre les bases dels
premis de recerca de batxillerat Memorial Vázquez Montalbán i Joan Auladell.

ACTIVITATS INTERNES DEL GEL:
•
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Escanejament de la revista Gausac i gestions perquè els articles puguin ser
consultats properament a través d’Internet.

•

28 de juny: Assemblea ordinària del GEL

•

Reunions de Junta del GEL: 28 de maig, 12 de setembre i 19 de novembre.

•

Preparació del número 50 de la revista Gausac.

Sant Cugat, 23 de gener de 2019
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