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L'abril de l 'any 2000 el Centre d'Estudis Martorellencs (CEM) es va veure obligat a abandonar
la seva seu a l 'antiga Farmàcia Bujons per culpa del mal estat de l 'edifici.

Just setze anys després, finalment podem retornar a la nostra seu, amb la farmàcia i la rebotiga
reconstruïdes, amb uns espais d'ús polivalent que compartirem amb els Museus de Martorell , i
uns altres d'habil itats com a seu de l'entitat. Tot plegat ha estat possible finalment per una
actuació de l'Ajuntament de Martorell que ha vingut a corregir una situació d'abandonament
que va desencadenar la ruïna de l'edifici el 2003.

Amb aquest retorn hem volgut recuperar també el butl letí trimestral que durant alguns anys
vam publicar. Un butl letí en format imprès però també, i sobretot, en format digital . Un butl letí
que volem que ajudi a difondre l'activitat de recerca, conservació i difusió que portem a terme
des de 1 972 i per a la qual disposem ara d'un marc més idoni.

Hi trobareu una primera secció, “Es pot fer”, des de la qual plantegem propostes que ens ajudin
a conservar i recuperar el patrimoni de Martorell , en un sentit ampli i no limitat a l 'històric. La
segona secció, “Pas a pas”, presenta resultats dels treballs de recerca que es desenvolupen des
del CEM o en col·laboració amb altres entitats i organismes i que, a poc a poc, ens permeten
aprofundir en el coneixement de la nostra història.

Segueixen dues seccions destinades a la descoberta i coneixement del patrimoni. “A casa
nostra” ens mostrarà a cada número un element de patrimoni de Martorell . “A tocar de casa”,
seguint el mateix format, es destina a un element de patrimoni proper o vinculat a Martorell o
al territori de l 'antiga baronia de Castellvel l de Rosanes.

“A més a més” és un espai destinat a donar referència de les publicacions, activitats, etc., de
l 'entitat. Tanca el butl letí una secció oberta a persones que van participar a les excavacions de
Santa Margarida de Martorell en algun moment de la seva formació, que ens permetrà copsar
en quina mesura aquest projecte de recerca ha tingut un paper rellevant en la formació de
futurs arqueòlegs i historiadors des de 1 981 .

Us convidem a visitar l 'antiga Farmàcia Bujons , l 'exposició que hem preparat sobre la seva
història i la de la família, i la nostra seu social . Puntualment us donarem compte de les
activitats que hem programat per aquest 201 6.
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La masia de Santa Margarida i l 'antiga Farmàcia Bujons són les seus des d'on el CEM desenvolupa la seva activitat
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