CURS D'HISTÒRIA DEL VALLÈS
‘20

Octubre· novembre
La Pedra Salvadora –avui, desapareguda–
Fotografiada el 6 de maig de 1934 per Antoni Martí Basté.

El curset es durà a terme entre octubre i novembre de
2020 de forma presencial i telemàtica alhora. Va adreçat a
professors, estudiants i ciutadania en general. Constarà
de 8 sessions a càrrec d'historiadors i estudiosos locals que
ens presentaran les seves recerques, algunes inèdites, de
la comarca. La sessió inaugural serà el dia 7 d'octubre a la
Fundació Bosch i Cardellach i anirà a càrrec d'Òscar Jané,
professor del Departament d'Història Moderna i
Contemporània de la UAB. La resta de ponències entre el
14 d'octubre i el 18 de novembre, els dimecres de 19 a
21h a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach.

Cronistes, arxivers, bibliotecaris, metges, estudiosos i
molts altres han desenvolupat, i desenvolupen, una feina
important: l'estudi de la història local, la més propera a
nosaltres i sovint la més desconeguda, la qual no s'acostuma a estudiar a l'escola ni a altres llocs acadèmics, essent
la gran oblidada. Per comprendre el procés històric,
pensem, és bàsic conèixer com van viure els seus protagonistes, els homes i les dones de cada lloc, de cada
poble, ciutat i/o comarca. Aquesta visió ens pot relligar el
procés històric general amb el més particular i amb la
quotidianitat de llurs protagonistes, produint-se una
retroacció. Com és conegut, l'estudi del que és particular
ens acosta a allò que és universal. Recuperar aquesta
història vol dir, entre altres, posar en valor figures i fets
que han contribuït a formar el nostre present i dignificar
el nostre patrimoni. Són els estudiosos i estudioses que
ens han recuperat i restituït la memòria local i l'han fet
universal. A partir d'aquestes aportacions volem bastir
aquest VII Curs d'Història del Vallès.
La Fundació Bosch i Cardellach, conjuntament amb altres
centres d'estudi del Vallès, l'Ajuntament de Sabadell,
l'Institut Ramon Muntaner (IRMU), els Serveis Territorials
del Vallès Occidental del Departament d'Ensenyament, i la
CORE en Patrimoni Cultural de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), volem aprofundir en el coneixement
d'aquests homes i dones que han estudiat el nostre entorn
més proper.

El Vallès: cronistes i estudiosos locals

Amb el suport de:

FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

Programa
Del 7 d'octubre al 25 de novembre, de 19h a 21h, amb modalitat virtual de formació.
7 d'octubre
• Sessió inaugural a càrrec d'Òscar Jané (Universitat Autònoma de
Barcelona). Sessió oberta a tothom.
14 d'octubre
• Marian Burguès i el Sabadell del seu record, a càrrec de Josep
Alavedra (Fundació Bosch i Cardellach).
• Lluís Subirana, historiador i divulgador de la sardana catalana,
a càrrec de Josep Lluís Martín Berbois (Fundació Bosch i
Cardellach).
21 d'octubre
• Ramon Pujades Serratosa, autor d'un retrat del Sentmenat de
finals del segle XIX, a càrrec de Jaume Verdaguer (Grup d'Amics
del Museu-Arxiu de Sentmenat).
• Vicenç Plantada, un excursionisme pràctic a Mollet del Vallès, a
càrrec de Jordi Bertran i Joan Armangué (Centre d'Estudis
Molletans).
28 d'octubre
• La llavor del Llegendari Català: els germans Francesc i Maria
del Pilar Maspons i Labrós, a càrrec de Joan Armangué (Centre
d'Estudis Molletans).
• Cardús contra Ragón. Dues maneres d'historiar Terrassa, a
càrrec de Marcel Taló Martí (Centre d'Estudis Històrics de
Terrassa).
4 de novembre
• Bonfill Garriga i Puig, un metge al servei de la promoció de la
vila. Sant Cugat del Vallès, 1905, a càrrec de Jordi Casas (Grup
d'Estudis Locals de Sant Cugat).
• Joan Auladell, químic al matí, historiador a la tarda, a càrrec
de Domènec Miquel (Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat).
11 de novembre
• Somiadors i pràctics a la Cerdanyola de 1900-1950, un món
contraposat: R. Garriga, C. Buigas i J. M. Roviralta, a càrrec de
Miquel Sánchez (Grup d'Estudis Les Feixes de Cerdanyola).
• Antoni Vergès i Mirassó (1832 - 1874). Mossèn i historiador de
Castellar del Vallès, a càrrec de Roger Rocavert i Oriol Vicente
(Centre d'Estudis de Castellar del Vallès Arxiu d'Història).
18 de novembre
• Protagonistes de la historiografia a Santa Perpètua de Mogoda:
Fermí Vinyals, Joan Soley, et altri, a càrrec d’Ernest Vilàs
(Cercle de Recerques i Estudis Mogoda).
• Balanç del curset i noves propostes pels propers, a càrrec de la
Fundació Bosch i Cardellach.

25 de novembre
• Projectes dels centres d’estudi al Vallès. Taula rodona amb la
presència de representants dels centres d’estudi, M. Carme
Jiménez (IRMU) i Francesc Viso (CCEPC).
Formació
Curs de modalitat virtual de formació. Les persones inscrites rebran
un enllaç exclusiu per fer el seguiment de les sessions. En cas que la
situació sanitària ho permetés, el curs es faria presencialment a la
Fundació Bosch i Cardellach.
Reconeixement acadèmic
Inclòs al Pla de Formació de Zona del Departament d’Ensenyament.
Es certificarà la participació.
Preu
30 € per a totes les sessions (15 € per a estudiants de la UAB,
majors de 65 anys, membres i/o socis dels Centres d'Estudis de la
comissió organitzadora). Gratuït per al professorat adherit al Pla de
Formació de Zona del Departament d'Ensenyament. Participació a
una sola sessió: 5 € (3 € quota reduïda).

Inscripcions
Es requereix inscripció prèvia a la Fundació Bosch i Cardellach
(www.fbc.cat), trucant al 93 725 85 64, o per mail a
secretaria@fbc.cat.
Organitzadors
Centre d'Estudis de Castellar del Vallès Arxiu d'Història
Centre d'Estudis Històrics de Terrassa
Centre d'Estudis Molletans
Cercle de Recerques i Estudis de Mogoda
Fundació Bosch i Cardellach
Grup d'Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat
Grup d'Estudis Les Feixes de Cerdanyola
Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat
Universitat Autònoma de Barcelona-CORE Patrimoni Cultural
Col·laboren
Serveis Territorials al Vallès Occidental del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat
Amb el suport de
Institut Ramon Muntaner
Ajuntament de Sabadell

Col·laboren:

GRUP D’ESTUDIS LOCALS
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Amb el suport de:

