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Com es pot inferir del contingut
dels articles que segueixen a aquest,
la historiografia de Martorell és
extensa, malgrat que Martorell no
hagi estat especialment prolífic en
publicacions de caràcter històric en
els darrers anys, fins a la represa de
publicacions del Centre d’Estudis
Martorellencs el 2009, i que ara
compta ja amb mitja dotzena de
nous títols.

Amb independència d’això, tant per
la recerca arqueològica desenvo-
lupada especialment a Santa Marga-
rida, però no de forma única, com
pel treball d’altres investigadors, les
dades d’interès històric referides a
Martorell han anat apareixent en
capítols de monografies, articles de
revista, actes de congressos i
jornades...

Alhora cal prendre en consideració
els articles que poden ser d’interès
i que es troben en publicacions
martorellenques que actualment ja
no s’editen, com Semanario Marto-
rell, Vida Parroquial, Solc, L’Observador,
etc. Tot plegat fa que el coneixe-
ment de la bibl iografia existent i la
seva localització esdevinguin una
tasca complicada.

Internet ha obert noves possibil itats
pel que fa a la localització i consulta
bibl iogràfica. Per a la història local
cal destacar el projecte SIBHIL·LA
(Servei d'Informació Bibliogràfica i de
Documentació d'Història, Llengua,
Literatura i Art de Catalunya) que des
de 201 2 inclou el Fons d’Història
Local de Catalunya (FONSHL). Un
catàleg bibl iogràfic d'accés públic i
gratuït sobre història local de
Catalunya creat com una iniciativa
del Servei de Documentació d'His-
tòria Local de Catalunya (SDHLC) de
la UAB, sota la direcció del Dr.

Borja de Riquer. Aquest servei con-
té més de 1 60.000 referències bi-
bl iogràfiques d’història local, de les
quals actualment 326 corresponen a
l’àmbit geogràfic de Martorell , que
tot i ser un nombre elevat, en té
encara moltes de pendents per
registrar.

Amb la final itat de contribuir al
creixement i actualització d’aquesta
eina, el CEM ha endegat un projecte
de creació d’una base de dades
bibl iogràfica sobre Martorell i els
municipis de l’antiga baronia de
Castellvel l de Rosanes (Abrera,
Castel lví de Rosanes, Castel lbisbal,
Sant Andreu de la Barca i Sant
Esteve Sesrovires). Aquesta base de
dades serà pública i accessible a
través de la pàgina web del CEM,
alhora que facil itarà a SIBHIL·LA les
noves referències incorporades.

Per a dur endavant el projecte el
CEM, a través de la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Cata-
lana, compta amb l’ajut d’estudiants
en pràctiques de la UAB, a més de
la col·laboració dels membres de
l’entitat.

Seguint un esquema similar al del
FONSHL, la base de dades contem-
pla diferents nivel ls de descripció
bibl iogràfica:
· Monografies
· Publicacions periòdiques d’abast
local i comarcal

· Articles de revistes
· Parts de monografies (capítols,
ponències, comunicacions, etc.)

Més enllà, i ja de manera concreta
pels fons d’arxiu que custodia el
CEM, durant l ’estiu de 201 6 s’ha
procedit a la digital ització de la
documentació de l’explotació mine-
ra a Castellví de Rosanes i Marto-

rell , corresponent a les societats
mineres La Martorellense i Verge de
Montserrat. Està previst que dins el
201 7 aquesta documentació es faci
accessible a través d’Internet a
l’arxiu digital del CEM.

Per a la digital ització s'ha comptat
també amb la participació d’un
estudiant d’Història mitjançant un
conveni de col·laboració amb la
UAB.

Amb aquests projectes el CEM
contribueix a la formació d’estu-
diants d’Història i d’Humanitats i,
dóna a conèixer l’activitat concreta
de l’entitat i el paper dels centres
d’estudis en general pel que fa a la
recerca i la divulgació.

Volem que aquesta tasca ajudi els
investigadors, serveixi per difondre
la història del nostre municipi i es-
peroni la recerca entre els alumnes
dels centres d’ensenyament de Mar-
torell i el seu entorn.

La localització de les publicacions sobre la
història de Martorell no és sempre

una tasca simple
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Pàgina de l'acta publicada a les
memòries de l 'Associació Catalanista
d'Excursions Científiques de l'excursió
a Martorell del 7 de gener de 1 877

Podeu consultar el Fons d’Història local de Catalunya a: http://sibhil la.uab.cat/fonshl
Podeu consultar la base de dades bibl iogràfica del CEM a : http://www.infocem.net




