PROJECTE D’ACTIVITATS DEL GRUP D’ESTUDIS LOCALS PER A L’ANY 2021

El Grup d’Estudis Locals projecta fer les seves activitats habituals, més les que concreti
en col∙laboració amb altres entitats i institucions. Enguany el programa d’activitats es
veu supeditat a l’evolució de la pandèmia del COVID‐19, la qual retardarà alguna
d’elles i, fins i tot, pot fer que alguna no es pugui realitzar, especialment aquelles que
depenen de la coordinació de diferents entitats i/o institucions.

1. Activitats habituals i internes de l’entitat
 Elaboració, edició i distribució del número doble 52‐53 de la revista Gausac,
corresponent als anys 2019 i 2020. Dedicat al 40è aniversari dels ajuntaments
democràtics. Recull 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. A més dels apartats habituals de la revista.
 Presentació del número 52‐53 de la revista Gausac el dia 11 de juny a la Casa de
Cultura, amb l’assistència de 40 persones.
 Preparació del número 54 de Gausac (2021).
 Assessorament de treballs de recerca de batxillerat.
 Potenciació dels canals de comunicació del GEL: web, twitter i altres. Amb la
voluntat de tenir una actuació més proactiva en la vida cultural santcugatenca.
 Remodelació del local del GEL
 Renovació del Consell editorial de Gausac, per tal que tingui una composició
més arrelada a la vida santcugatenca.

2. 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.
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 Participació en el jurat que concedeix els premis de recerca Joan Auladell i
Memorial Vázquez Montalbán. El premi Joan Auladell ja està concedit i està
pendent de lliurament.

3. Activitats amb el Museu de Sant Cugat i l’Arxiu Municipal
 Participació en el disseny del cicle de conferències «Sant Cugat, 900 anys + 1. I
ara, què» i presentació de tres ponències:
‐

27 d’abril: D’esquitx de vila a ciutat metropolitana. Ponència d’Alba
Rodríguez, membre del GEL.

‐

5 de maig: Santcugatencs i santcugatenques. Ponència de Jordi Casas,
membre del GEL.

‐

19 de maig: De vila rural a ciutat de serveis i tecnologia.

‐

2 de juny: De serfs a ciutadans. Ponència de Domènec Miquel, membre del
GEL.

‐

15 de juny: Els canvis de mentalitats.

 Conferència inaugural del Dia Internacional dels Museus 2021. 14 de maig:
«Vila i Monestir: una relació conflictiva».
 Elaboració del text del quadern monogràfic número 4 de Patrimoni i història de
Sant Cugat. A càrrec de l’historiador José Fernando Mota, membre del GEL.
Amb el títol: Els deportats santcugatencs a Mauthausen. Presentat el 20 de
maig al Museu de Sant Cugat.
 Proposta de col∙laboració amb l’Arxiu Municipal i el Museu per ampliar la base
de dades dels fons històrics santcugatencs conservats en altres arxius.
 Cessió de l’arxiu de la Comissió de la Festa de Tardor a l’Arxiu Municipal, avui
custodiat pel GEL.

4. Activitats amb els altres centres d’estudis del Vallès

8

 Participació

en

l’organització

del

VIII

Curs

d’Història

del

Vallès

(octubre/novembre), organitzat per un seguit de centres d’estudis del Vallès, la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Bosch i Cardellach.

5. 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, juny de 2021
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