PROJECTE D’ACTIVITATS DEL GRUP D’ESTUDIS LOCALS PER AL 2019
El Grup d’Estudis Locals (GEL) preveu seguir amb les seves activitats ordinàries, més
amb les activitats avui difícils de preveure que puguin sorgir a partir de la col∙laboració
que manté amb altres entitats i institucions. En tot cas, les activitats ja previstes i
segures són les següents:
•

Gener: visita als quatre instituts públics de Sant Cugat per promoure la
presentació de treballs de recerca de batxillerat als premis Memorial Vázquez
Montalbán i Joan Auladell (premi d’àmbit local).

•

24 de gener: organització, conjuntament amb els Museus de Sant Cugat, de la
presentació del llibre “La invención de Jesús de Nazaret. Historia, ficción y
historiografía”. A càrrec del seu autor, Fernando Bermejo Rubio.

•

Organització amb altres centres d’estudis del Vallès, la Universitat Autònoma
de Barcelona i la Fundació Bosch i Cardellach del sisè curs i cicle de
conferències dedicat al 40è aniversari dels primers ajuntaments democràtics.
Sabadell, Octubre/Novembre.

•

Organització conjuntament amb el Museu de Sant Cugat d’un cicle sobre el 40è
aniversari dels primers ajuntaments democràtics: dues conferències (8 i 15
d’octubre) i una taula rodona (22 d’octubre). Amb una possible petita exposició
sobre el tema.

•

Organització conjuntament amb el Museu de Sant Cugat d’un cicle de
conferències sobre mossèn Griera: el franquista (3 de desembre), el filòleg (10
de desembre) i el conservador del monestir (17 de desembre). Amb una petita
exposició sobre el tema.

•

Assessorament de treballs de recerca de batxillerat dels instituts públics de
Sant Cugat.

•
1

Participació en la Taula de patrimoni del Consell de Cultura.

•

Participació en la Taula d’elaboració de l’Agenda 21 de la cultura.

•

Participació en el Consell Consultiu del Parc de Collserola.

•

Participació en les reunions del Consell Municipal de Cultura.

•

Participació en la Comissió Gestora del Monestir.

•

Participació en la Festa de Tardor.

•

Elaboració del text del número 3 de Quaderns Monogràfics. Patrimoni i Història
de Sant Cugat: “Sant Cugat poble d’estiueig. L’època del modernisme”.

•

Desembre: exposició de les portades (obres d’artistes locals) dels 50 números
publicats de la revista Gausac. Casa de cultura.

ACTIVITATS INTERNES DEL GEL:
•

Assemblea ordinària el mes de maig (dia 16).

•

Juntes i reunions del consell de redacció de Gausac.

•

3 d’abril: presentació del número 50 (número especial) de la revista Gausac.
Aquest número inclourà, a part de les seccions habituals, un balanç de la
historiografia sobre Sant Cugat publicada des del número 1 de la revista (1992).

•

Elaboració del número 51 de la revista Gausac.

•

Fer accesible al lloc www.racó.cat els continguts dels articles publicats fins ara a
la revista Gausac.

Sant Cugat, 29 d’abril de 2019
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