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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL GRUP D’ESTUDIS LOCALS DE L’ANY 2019 

 Gener:  visita  als  quatre  instituts  públics  de  Sant  Cugat  per  promoure  la 

presentació de treballs de recerca de batxillerat als premis Memorial Vázquez 

Montalbán (MVM) i Joan Auladell (premi d’àmbit local). 

 

 24  de  gener:  organització,  conjuntament  amb  el Museu  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.  

 

 1 de febrer, 12 d’abril i 4 de setembre: reunions amb el Museu per organitzar la 

col∙laboració Museu de Sant Cugat‐GEL. 

 

 11 de març: reunió per organitzar amb altres sis centres d’estudis del Vallès, la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Bosch i Cardellach el Sisè Curs 

d’Història  del  Vallès  dedicat  al  40è  aniversari  dels  primers  ajuntaments 

democràtics:  «El  Vallès:  40  anys  d’Ajuntaments  Democràtics  (1979‐1983)». 

Sabadell, 9 d’octubre – 27 de novembre. 

 

 3 d’abril: presentació del número 50 de la revista Gausac. A part de les seccions 

habituals,  inclou  una  relació  de  la  historiografia  santcugatenca  des  de  la 

publicació del primer número de Gausac (1992). 

 

 29  de  maig:  lliurament  dels  premis  de  recerca  de  batxillerat  MVM  i  Joan 

Auladell, del jurat dels quals ha format part el GEL. 

 

 16  de  juliol:  signatura  del  conveni  de  l’any  2019  entre  l’Ajuntament  de  Sant 

Cugat i el GEL. 
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 13 de novembre: En el marc del Sisè Curs d’Història del Vallès, conferència de 

Jordi Casas (GEL), «Precedents i context de les primeres eleccions municipals a 

Sant Cugat del Vallès, 1975‐1979». 

 

 Organització  conjuntament  amb  el  Museu  de  Sant  Cugat  d’un  cicle  de 

conferències  commemoratiu  de  l’elecció  dels  primers  ajuntaments 

democràtics: «Ajuntaments democràtics: ara fa 40 anys»: 

 

8  d’octubre:  «Precedents  i  context  del  primer  Ajuntament  democràtic,  1975‐

1979», a càrrec de Jordi Casas 

15  d’octubre:  «El  primer  mandat  democràtic,  1979‐1983»,  a  càrrec  de 

Domènec Miquel 

22  d’octubre:  Taula  rodona  sobre  el  primer  ajuntament  democràtic,  amb  els 

exregidors Joan Aymerich, Maria Sansa i Josep Maria Àngel. 

29  d’octubre:  «Cròniques  d’un  altre  món:  40  anys  després  dels  primers 

ajuntaments  democràtics»,  a  càrrec  de  Joan  Botella,  catedràtic  de  Ciència 

Política de la UAB i Paola Lo Cascio, professora d’història de la UB. 

 

 2 de desembre: reunió de  la  Junta del GEL amb  la tinent d’alcalde de cultura, 

educació,  esports  i  joventut,  Esther  Madrona,  en  el  qual  se  li  lliura  un 

memoràndum  sobre  els  temes  que  el  GEL  considera  que  han  de  ser  tractats 

durant el present mandat municipal (2019‐2023). 

 

 12 de desembre:  inauguració de  l’exposició dels originals de  les portades dels 

primers  cinquanta  números  de  Gausac.  Exposició  comissariada  per  Imma 

Pueyo. Casa de cultura, del 12 de desembre de 2019 al 25 de gener de 2020. 

 

 Elaboració del catàleg de l’exposició: 25 anys, 38 artistes. Obres originals de les 

cobertes de Gausac 1992‐2017. 

 

 18  de  desembre:  explicació  als  i  les  alumnes  de  l’institut  Arnau Cadell  de  les 

bases dels premis MVM i Joan Auladell. 
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 18  de  desembre:  presentació  del  número  3  de  la  col∙lecció  Quaderns 

Monogràfics. Patrimoni  i història de Sant Cugat: «Sant Cugat, vila d’estiueig», 

producte de la col∙laboració Museu de Sant Cugat‐GEL. El text és de Domènec 

Miquel. 

 

 19 de desembre: primera visita guiada, de les dues previstes, de l’exposició dels 

originals de les portades de Gausac. 

 

 Assessorament  de  treballs  de  recerca  de  batxillerat  dels  instituts  públics  de 

Sant Cugat. 

 

 Coedició  del  llibre  El  Vallés:  de  l’Edat  Mitjana  a  la  Moderna.  Recull  de 

ponències del V Curs d’Història del Vallès. 

 

 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 el Consell Municipal de Cultura. 

 Participació en la Festa de la Tardor. 27 d’octubre.  

 Fer  accessible  per  internet  al  lloc  www.raco.cat  els  continguts  dels  articles 

publicats fins ara a la revista Gausac. Pendent de la resolució técnica del tema. 

 

Sant Cugat del Vallès, desembre de 2019 
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL GRUP D’ESTUDIS LOCALS DE L’ANY 2020 

Evidentment, les activitats d’aquest 2020 han estat condicionades per la pandèmia del 

Covid‐19, que ha obligat a restringir‐les des del 14 de març. No obstant això, l’entitat 

no ha deixat de funcionar i ha intentat realitzar els compromisos adquirits. 

Activitats habituals i/o internes de l’entitat 

 Clausura  de  l’exposició  dels  originals  de  les  portades  dels  cinquanta  primers 

números de Guasac, que es va poder veure a la Casa de Cultura entre el 12 de 

desembre de 2019 i el 25 de gener de 2020. 

 

 Elaboració, edició i presentació del número 51 de la revista Gausac. Presentació 

efectuada el 8 d’octubre a la Casa de Cultura, amb una assistència molt propera 

al límit d’aforament, quaranta persones. 

 

 Preparació  del  número 52 de Gausac  (2019  i  2020),  dedicat  al  40è  aniversari 

dels ajuntaments democràtics. Recollirà les ponències i la taula rodona del cicle 

«Ajuntaments democràtics:  ara  fa 40 anys»,  celebrat al Museu de Sant Cugat 

entre el 9 i el 29 d’octubre de 2019. 

 

 Inclusió dels estudis i altres apartats de la revista Gausac fins al número 51 en 

el servei de consulta RACO (Internet), per fer‐los accessibles a tothom. 

 

Activitats conjuntes amb el Memorial Manuel Vázquez Montalbán 

 Presentació  durant  el mes de  gener  als  instituts  públics  de  Sant  Cugat  de  les 

bases  del  Premi  Joan  Auladell  per  a  treballs  de  recerca  de  batxillerat  de 

temàtica local. 

 

 Participació  en  el  jurat  que  concedeix  els  premis  de  recerca  Joan  Auladell  i 

Memorial Vázquez Montalbán: 30 de juliol, 8 de setembre. 
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 Presència a  l’acte d’adjudicació de premis, que a  causa del  covid‐19 es  va  fer 

amb un altre format a l’aire lliures (Parc Ramon Barnils). 

 

Activitats amb el Museu de Sant Cugat 

 

Suport al Museu de Sant Cugat, d’acord amb la reunió mantinguda el 5 de març: 

 

 Distribució del 4t número de Quaderns Monogràfics Patrimoni i història de Sant 

Cugat. Preparació del 5è número. 

 

 Exposició commemorativa dels 900 anys del primer esment documental de  la 

vila de Sant Cugat (1120). Assessorament en els textos de l’exposició. 

 

 Definició  del  cicle  de  conferències  efectuat  en  el  marc  de  l’exposició 

commemorativa dels 900 anys de la vila. 

 

Activitats amb els altres centres d’estudis 

 

 Organització i participació en el VII Curs d’Història del Vallès, organitzat per un 

seguit de centres d’estudis del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona i la 

Fundació  Bosch  i  Cardellach:  El  Vallès:  cronistes  i  estudiosos  locals.  Del  7 

d’octubre al 25 de novembre. 

 

El GEL ha presentat les següents ponències en la sessió del 4 de novembre: 

 

Bonfill Garriga i Puig, un metge al servei de la promoció de la vila. Sant Cugat 

del Vallès, 1905. Jordi Casas i Roca 

 

Joan Auladell, químic al matí, historiador a la tarda. Domènec  Miquel i Serra  
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 Presentació  d’una  comunicació  al  XII  Congrés  de  la  Coordinadora  de  Centres 

d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC): Associacionisme cultural. Entre el mosaic i 

les xarxes, Reus, 6‐7 de novembre. 

 

La  participació  institucional  del  teixit  associatiu.  L’exemple  del  Consell 

Municipal de Cultura de Sant Cugat del Vallès, 2006‐2020.  Jordi Casas  i Roca  i 

Domènec Miquel i Serra. 

 

Altres activitats habituals del GEL 

 

 Participació en la Taula de Patrimoni 

 Participació en el Consell de Cultura 

 Participació en la Comissió Gestora del Monestir 

 Participació en el Consell Consultiu del Parc Natural de la Serra de Collserola 

 

Sant Cugat del Vallès, desembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


