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B u tlle tí d e l Ce n tre d 'E s tu d i s M arto re lle n cs
i n focem . n et

E d i to ri al

Portada de l' Historial de Martorell, editat
el juliol de 1 936 per l'ajuntament de
Martorell

El juliol d’aquest any 201 6 s’ha esdevingut el vuitantè
aniversari de l’inici de l’esdeveniment més tràgic de la nostra
història recent: el cop d’estat contra el govern de la
República, desencadenant de la Guerra Civil.
D’entre les negatives conseqüències que tot plegat va tenir,
volem destacar aquí l’estroncament de les il·lusions per a la
construcció d’una societat més justa i culta. Una il·lusió que
tenia un dels seus pilars bàsics en l’educació. A més de les
innovacions pedagògiques, aquesta il·lusió es trobava darrera
l’encàrrec fet per l’ajuntament de Martorell el 1 935 per a la
construcció de dos nous centres escolars, situats l’un al
barri de la Vila, a tocar de l’antic convent de caputxins
(l’actual escola Els Convents), i un altre al barri de Can
Carreres (seu actual de la Secció Institut Martorell). L’objectiu
era la seva obertura probablement pel curs 1 936 – 1 937. La
guerra va aturar les obres, postposant-ne l’obertura i
dotant-los de noms vinculats al nou règim en el moment de
la seva inauguració: Grupo Escolar Generalísimo Franco i Grupo
Escolar Correa Weglison .
Segurament també aquesta inquietud per l’educació es troba
darrera l’acord de l’ajuntament de Martorell el juliol de
1 936 per editar 1 .500 exemplars d’un llibret de divulgació
històrica de Martorell per a repartir-lo en la festa de final de
curs d’aquell any. Serà l’ Historial de Martorell, del qual en serà
autor l’historiador d’arrels martorellenques Fèlix Duran
Cañameras que, com veurem, no va estar del tot d’acord
amb com es va materialitzar l'edició.
Els 80 anys d’aquella publicació ens han mogut a programar
les propostes per a la celebració de la Setmana de la Ciència
201 6 i el contingut d’aquest butlletí a l’entorn de la recerca
històrica sobre Martorell.
Entre les activitats programades destaquem l’edició digital
de l’ Historial de Martorell, que incorpora la possibilitat de
consultes interactives i que s’inclourà a l’espai web del CEM;
la producció d’una exposició de petit format dins la sèrie
Píndoles d’història i patrimoni; i la realització d’un taller
d’introducció a la recerca genealògica.
Pel que fa a aquest butlletí, a la secció Es pot fer hi trobareu
una reflexió sobre la necessitat d'una política d'arxius per a
Martorell; la secció Pas a Pas centra la seva atenció en el
projecte de recopilació bibliogràfica que porta a terme el
CEM; a la secció A casa nostra ens endinsem en la biografia i
l'obra dels dos historiadors més destacats de la
historiografia martorellenca i donem a conèixer els altres
autors i les principals obres publicades. Es tanca aquest
butlletí amb la secció A més a més , que recull les darreres
notícies i informacions sobre les activitats del CEM, i la
secció dedicada a persones que han participat en les
campanyes d’excavació a Santa Margarida.
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La llei d’arxius i gestió de documents
(1 0/2001 , modificada parcialment per
la 20/201 5), estableix en el seu article
31 .1 que " Els ajuntaments dels muni-

L’ajuntament de Martorell disposa des
de fa anys d’unes instal·lacions destinades a l’Arxiu Municipal, ampliades
fa encara no dos anys, que responen
cipis de més de deu mil habitants ... han correctament als requeriments tècde tenir un arxiu propi que compleixi les nics. Cal ara impulsar la que hauria de
condicions a què fa referència l’article ser una política d’arxius per a Marto21 ... ", el qual determina els requisits rell i dotar l’arxiu del personal tècnic
tècnics que han de complir.
necessari, tal i com ho estableix la
normativa que hem comentat.
Pel que fa a les funcions, l’article 32
esta-bleix:
Aquesta política d’arxius, com es pot
" 1 . Els arxius muveure en la definicipals defineixen,
nició de funcions,
implanten i manteno solament té
nen el sistema de
una transcendèngestió de la docucia pel que fa a la
mentació adminisconservació dels
trativa en fase acdocuments
de
tiva i semiactiva, i
l’Ajuntament, sinó
gestionen i consertambé del patriven la documentació en fase semiactiva i moni documental del municipi, que a
la documentació històrica. Fan aquestes més ha de donar resposta de forma
funcions en relació amb la docu- activa a l’organització de la producció
mentació de l’administració respectiva, i gestió documental actual, una part
dels seus organismes autònoms i de les de la qual passarà en el futur a formar
seves empreses públiques, dels consorcis part del patrimoni documental de
en què tinguin participació majoritària i Martorell. Una tasca que s'ha de dur a
de les fundacions i altres entitats finan- terme en un moment clau en el qual
çades majoritàriament per l’ajuntament s’esdevé el procés d’implantació de la
de què es tracti.
gestió administrativa basada en l’ús de
documents electrònics.
2. Els arxius municipals tenen les responsabilitats següents quant al patrimoni do- Afortunadament el salt es pot fer.
cumental dels seus respectius àmbits Catalunya és avui per avui l’únic lloc
territorials:
de l’Estat espanyol que s’ha dotat d’un
a) Vetllar per conservar-lo.
centre universitari especialitzat en
b) Col·laborar amb l’arxiu comarcal en
gestió de documents i arxius, fet que
l’elaboració de l’Inventari del patripermet disposar de persones altamoni documental.
ment qualificades per aquestes tasc) Potenciar l’organització d’activitats
ques. El servei als ciutadans i la prede divulgació i de foment de la
servació del patrimoni documental ho
recerca."
fan imprescindible.

Cal definir una
política d'arxius per
a Martorell

Amb el suport de

Reconeixement - NoComercial CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un
ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de
les quals s'ha de fer amb una llicència igual a
la que regula l'obra original.

Instal·lacions de l'Arxiu Municipal de Martorell (Foto: ajuntament de Martorell)
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PAS A PAS
La localització de les publicacions sobre la
història de Martorell no és sempre
una tasca simple
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 desenvolupada especialment a Santa Margarida, 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 Martorell, Vida Parroquial, Solc, L’Observador,
etc. Tot plegat fa que el coneixement de la bibliografia existent i la
seva localització esdevinguin una
tasca complicada.
Internet ha obert noves possibilitats
pel que fa a la localització i consulta
bibliogràfica. 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 bibliogràfic d'accés públic i
gratuït sobre història local de
Catalunya creat com una iniciativa
del Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya (SDHLC) de
la UAB, sota la direcció del Dr.

Borja de Riquer. Aquest servei conté més de 1 60.000 referències bibliogràfiques 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 finalitat de contribuir al
creixement i actualització d’aquesta
eina, el CEM ha endegat un projecte
de creació d’una base de dades
bibliogràfica sobre Martorell i els
municipis de l’antiga baronia de
Castellvell de Rosanes (Abrera,
Castellví de Rosanes, Castellbisbal,
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 facilitarà 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 Catalana, 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 contempla diferents nivells de descripció
bibliogràfica:
· 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 digitalització de la
documentació de l’explotació minera a Castellví de Rosanes i Marto-

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

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 digitalització 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’estudiants 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 esperoni la recerca entre els alumnes
dels centres d’ensenyament de Martorell i el seu entorn.

Podeu consultar el Fons d’Història local de Catalunya a: http://sibhilla.uab.cat/fonshl
Podeu consultar la base de dades bibliogràfica del CEM a : http://www.infocem.net
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A C ASA N OSTRA: recerca històrica
Ja al segle XIX la història de Martorell i de
la baronia de Castellvell de Rosanes
havien merescut atenció i estat objecte
d’algunes publicacions, especialment en els
butlletins de les associacions excursionistes constituïdes a partir de 1 876.
Concretament, l’ Associació Catalanista d’Excursions Científiques , de la qual s’escindí
l’ Associació d’Excursions Catalana el 1 878,
unificant-se ambdues el 1 890 donant lloc a
la formació del Centre Excursionista de Catalunya.
La recerca sistemàtica s’esdevindrà però
com a resultat de la tasca de dos autors
que, per diverses circumstàncies personals, es trobaven vinculats al territori: Fèlix
Duran i Cañameras i Bonaventura Pedemonte i Falguera.
De Fèlix Duran i Cañameras destaquem
d’entre les seves nombroses publicacions,
el seu treball El señorio de Castellvell,
publicat el 1 927.
Pel que fa a Bonaventura Pedemonte i
Falguera, el seu treball es recull a les Notes
per a la Història de la Baronia de Castellvell
de Rosanes , publicat el 1 929.
Sense cap mena de dubte ambdós
esdevindràn fonamentals pel coneixement
de la història medieval i moderna de
Martorell i de la baronia de Castellvell de
Rosanes i encara avui són obres d’obligada
referència.
Us presentem aquests dos autors i la seva
obra; rememorem la primera publicació
de divulgació històrica de Martorell,
editada el 1 936; repassem la referència als
autors que d’una manera o altre són
rellevants en aquesta recerca; presentem
una mostra de les contribucions posteriors a les obres de Duran i Pedemonte.
Tota aquesta informació es complementa
amb la base de dades bibliogràfica que us
hem presentat abans i que podeu consultar a través del nostre web.

Fèlix Duran i Cañameras

Nascut a Barcelona l’octubre de 1 889, era fill de Fèlix
Duran Mas i Eulàlia Cañameras Salvany, ambdós
naturals de Martorell, fet que el va dur a publicar els
seus estudis sobre el senyoriu de Castellvell abans que
els que havia realitzat també sobre els de Cervelló i
Eramprunyà. Morí a Barcelona el 1 972 i poc després
els seus descendents van llegar a Martorell una part
de la seva biblioteca personal.
Estudià les carreres de Dret i Filosofia i Lletres i es
doctorà en Història el 1 91 1 .Va desplegar una notable
activitat tant en el camp del Dret com de la Història,
amb nombroses publicacions en ambdues matèries. El
1 91 3 va ingressar al cos d’arxivers bibliotecaris i
arqueòlegs. Al Centre Excursionista de Catalunya va
ser-ne bibliotecari i president de la secció de ciències i
arts. També va ser membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i del Col·legi de
Doctors.
Políticament va estar vinculat a Unió Democràtica de Catalunya des de la seva
fundació i en va arribar a ocupar la presidència. Entre 1 922 i 1 926 fou professor a
la facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona.
D’entre les seves nombroses publicacions, destaquem les més directament
referides a Martorell i la baronia de Castellvell de Rosanes:
- Els Drets dels Marquesats de Villafranca i dels Vélez, publicat a Barcelona el 1 922.
- Los Condes de Bearn y de Foix como señores de Castellvell, article publicat a Madrid
el 1 927 al Boletín de la Real Academia de la Historia.
- El señorío de Castellvell, publicat a Tarragona per la Real Sociedad Arqueológica el
1 927, que estudia fins a l’època de Guillema de Castellvell i finalitza el 1 228.
- El Convent de Fra Menors caputxins de Martorell, article publicat el 1 928 per la
Revista d’Estudis Franciscans .
- Dins el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya cal destacar els articles
titulats El Marquesat de Martorell (1 928), La Vila de Martorell (1 928) i Rosanes
(1 931 ).
- Guillem de Castellví, magnat de la cort de Ramón Berenguer IV, publicat el 1 964 pel
Centro Comarcal Leridano, dins el curs Ramon Berenguer IV.

Bonaventura Pedemonte i Falguera

Va néixer a Barcelona el 1 881 i va morir a Sant Andreu
de la Barca el 1 950. Era el quart fill d’una família
benestant de sis germans.
Va estudiar farmàcia a la Universitat de Barcelona,
acabant els estudis el 1 901 .
Es va casar amb Concepció Feu i Riqué, natural de
Sant Andreu de la Barca, amb qui va tenir cinc fills.Tot i
viure a Barcelona, on va va obrir una farmàcia i un
laboratori farmacèutic, la procedència de la seva
esposa els va dur a estiuejar a Santa Andreu de la
Barca, on el 1 930 la família va construir una casa de la
que fou arquitecte el seu sogre, Modest Feu.
Bonaventura Pedemonte i Falguera va desenvolupar una intensa i extensa xarxa de
relacions comercials, culturals i religioses, essent secretari de la Institució Catalana
d’Història Natural i col·laborador amb diversos treballs a la revista La Renaixença i
al diari La veu de Catalunya.
El seu interès per la història i la vinculació amb el territori de l’antiga baronia de
Castellvell de Rosanes el va dur a desenvolupar una detallada recerca que va
culminar amb la publicació de les Notes per a la Història de la Baronia de Castellvell
de Rosanes el 1 929.
La documentació personal i familiar de Bonaventura Pedemonte es conserva
actualment a l’Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca, al qual agraïm la seva
col·laboració.
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(d os au tors cl au )
OBRI N T C AM Í

Fèlix Duran i Bonaventura Pedemonte són sense cap mena de dubte els dos investigadors clau pel que fa a la recerca històrica
sobre Martorell i la baronia de Castellvell. Tot i això, ja abans hi ha autors que s’endinsen en aquesta recerca o que aporten
interpretacions sobre fets històrics, ja sigui pel seu interès en la història o per haver viscut o recollit testimonis sobre
esdeveniments concrets. En són exemples l’obra de Francisco Manuel de Melo, de 1 645, Historia de los movimientos, separación y
guerra de Cataluña, on recull els fets viscuts per ell en relació a la Guerra dels Segadors fins el 1 641 ; publicacions com la que
recull el primer gravat del Pont del Diable, de 1 735; les cròniques de les visites dutes a terme pels membres dels centres
excursionistes, especialment durant el darrer quart del segle XIX, entre d'altres.

H I STORI AL DE M ARTORELL

El Ple de l’ajuntament, presidit per Miquel Cañameras i com a regidor de cultura Joan
Capellades, aprovà el 28 de juny de 1 936 la impressió i distribució de 1 .500 exemplars
del Historial de Martorell, redactat per Fèlix Duran i Cañameras. La publicació aplega en
les seves vint-i-quatre pàgines un recull dels esdeveniments històrics més destacats,
il·lustrats amb una fotografia a la portada i tres a l’interior, a més de set dibuixos originals
de Miquel Salas.
La distribució del Historial de Martorell el juliol de 1 936 entre els escolars de Martorell,
coincidint amb la festa de final del curs 1 935 – 1 936, s’esdevé la primera publicació de
divulgació històrica del nostre poble. No disposem d’informació de com es van
desenvolupar la festa i la distribució de la publicació, que potser ni tant sols no va tenir
lloc en la forma prevista atès el cop d’estat del 1 8 de juliol de 1 936.
Sabem per una carta de Fèlix Duran i Cañameras, escrita el 1 945 i adreçada a
l’ajuntament de Martorell, a Francesc Pujols i Isidre Clopas, que el procés d’edició no va
ser executat d’acord amb els seus requeriments. Això, com ell mateix assenyala, va donar
lloc a nombrosos errors que ara s'assenyalen en l’edició digital interactiva que hem
preparat i acessible a través del web del CEM.
L’autor també assenyala, per altra banda, la seva disconformitat amb la forma com és
esmentat a la portada, alhora que es desvincula del redactat de presentació, que no
apareix signat i se li podria atribuir, així com del paràgraf que tanca la publicació, que no
reconeix com a part del seu original. Un paràgraf, val a dir, políticament comprometedor
en el context de la dictadura franquista, en el moment en el qual es redacta la carta.
L’autor també hi fa diverses referències a l’obra d’Isidre Clopas Resumen Histórico de
Martorell, publicada precisament el 1 945, comentant diversos errors continguts en
aquesta nova publicació i aporta algunes referències rellevants, alhora que facilita a
l’ajuntament de Martorell les seves publicacions sobre la història de Martorell, tot
lamentant que no s’hagin pres en consideració en l’obra d’Isidre Clopas, més enllà de la
cita del Historial de Martorell.
Il·lustracions de Miquel
Salas
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A C ASA N OSTRA: historiografia
El pas dels anys ha donat lloc a una producció historiogràfica diversa i a mans de diferents autors. Uns amb una producció
extensa, d’altres centrats en aspectes puntuals, ja siguin biogràfics, sobre esdeveniments concrets, etc. Com a resultat
d’aquesta producció trobem monografies, capítols de llibres, articles en publicacions periòdiques, aportacions en jornades i
congressos...
Apleguem aquí un conjunt de noms d’autors diversos com a simple il·lustració d’aquesta producció historiogràfica, d’entre els
quals en comentem especialment dos, Isidre Clopas i Jaume Amat, per la seva significació local, tot i que la producció del
segon no sigui estrictament bibliogràfica.

Isidre Clopas Batlle

(Martorell, 1 91 3 - 2001 )
Va estudiar a l’escola Els Convents

de Martorell, desenvolupant posteriorment una vocació d'historiador d'una manera totalment
autodidacta.
L’any 1 945 l’ajuntament de Martorell va publicar el seu treball Resumen histórico de Martorell relacionado con la història de Cataluña. Un
treball que pren com a base principal el publicat el 1 929 per Bonaventura Pedemonte, del qual en transcriu algunes parts.
El mateix any 1 945 va ser nomenat conservador del Museu Municipal de Martorell i cronista municipal.Va ser regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Martorell entre 1 958 i 1 961 . El 1 966 passà a ser també conservador de l'Enrajolada Casa Museu Santacana.Va ser
acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona i president del Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat entre 1 974 i 1 976.
Va ser Delegat Comarcal de la Comissaria Provincial d'Excavacions Arqueològiques, realitzant-ne algunes a Martorell. En el moment
de creació de l’institut de batxillerat de Martorell, s’hi incorporà com a professor de Formación del Espíritu Nacional.
A les diverses monografies que va publicar cal afegir els nombrosos articles al Semanario Martorell i les revistes Vida Parroquial i Solc .

Jaume Amat Bargués
(Martorell, 1 924 - 2003)

Va cursar l’ensenyament de primària a l’escola pública de Martorell amb els mestres Servat i Garrit, mostrant ben aviat la seva
capacitat pel dibuix i la pintura, assistint posteriorment a classes de dibuix de l’artista Ferran Serra que aleshores es trobava a
Martorell creant alguns dels seus esgrafiats, en la realització dels quals també col·laborà.
El 1 945 va col·laborar amb Isidre Clopas il·lustrant el seu llibre Resumen histórico de Martorell amb diversos dibuixos.També ho faria
per a altres treballs del mateix autor. Va acompanyar la seva labor artística de l’interès per la història de Martorell, el que va donar
lloc a la creació d’un conjunt de làmines en les quals es recreen monument i indrets de Martorell en diferents moments històrics.
Col·laborà en el procés de reconstrucció del Pont del Diable, en les excavacions de la vil·la romana localitzada als terrenys de
l’empresa Glude i en el seguiment i documentació de restes arqueològiques i de les muralles de Martorell mitjançant fotografies i
dibuixos.
Membre fundador del Centre d'Estudis Martorellencs, en va ser president des de 1 972 fins a 2003. Aquesta entitat i el conjunt
arqueològic de Santa Margarida van ser motiu d'una estima especial per part seva. Santa Margarida va esdevenir un espai privilegiat
on durant més de trenta anys va compartir les inquietuds de la recerca i la il·lusió per veure'l convertit en un punt de referència
per a la història de Martorell i per al coneixement i la divulgació de la història.
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U N A M OSTRA BI BLI OG RÀFI C A

(el s al tres au tors)
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A MÉS A MÉS

NOTÍCIES

Píndoles d’història i patrimoni

Amb aquest activitat el CEM enceta
una nova proposta de difusió. Es tracta
d’exposicions de petit format per
difondre el coneixement històric i
descobrir el patrimoni de Martorell i
dels territoris de l’antiga baronia de
Castellvell de Rosanes, de manera que
es puguin muntar de forma fàcil, en
qualsevol indret i sense necessitat d’instal·lacions específiques. Cada mostra
s’acompanya d’una proposta d’activitats,
segons les seves característiques, alhora
que els continguts s’incorporen a la
pàgina web del CEM per a la seva
consulta.

Martorell, que es documenta per
primera vegada al segle XI, concretament l’any 1 032. L’exposició inclou
diversos materials arqueològics i planteja la resposta a un seguit d’interrogants: Quina és la dinàmica del
mercat, des dels seus orígens? Com van
néixer i estendre mercats i fires a la
Catalunya medieval? Quina influència ha
tingut l’existència del mercat en la
configuració urbana de Martorell? Què
ens diuen els documents i l’arqueologia
d’aquesta activitat mercadera a
Martorell? Quins vestigis en queden del
mercat medieval? En aquest cas es
complementa també amb un fulletó
amb un resum dels continguts i que es
podrà descarregar des del web del
CEM.
La presentació, que va comptar amb
una cinquantena d’assistents, va estar a
càrrec d’Alfred Mauri. Durant els dies
1 7 i 1 8 es van comptabilitzar 250
visites.
Les Píndoles d’història i patrimoni estaran
disponibles per a ser exhibides en altres espais i també estan a disposició
dels centres d’ensenyament de Martorell.

Comunicats als nostres seguidors

Des de la posada en marxa del nou
web del CEM seguim enviant als

La presentació de la primera Píndola va
tenir lloc en el marc de les Jornades
Europees del Patrimoni, celebrades els
dies 1 6 a 1 8 de setembre. El tema
escollit va ser els 1 0 segles de mercat a

nostres seguidors informacions tant

Jo sóc una margarida de cor. La meva
marxa va començar fa ja quatre estius. Santa Margarida és un lloc molt
especial per a mi. No només m'ha
regalat amics per a tota la vida sinó
que són les tres setmanes més boniques de l'any, Les tres setmanes que
m'omplen de felicitat.
Desgraciadament la crisi ens ha deixat
a molts historiadors i professors sense poder exercir la nostra feina, la
nostra passió. Perquè jo sento vertadera passió per la Història.
És en aquestes tres setmanes quan

em puc sentir verdaderament historiadora i arqueòloga. És la meva
professió la que em defineix com a
persona.
És aquí a Santa Margarida on vaig
aprendre a picar de dues maneres
diferents, a utilitzar l'estació total i on
vaig excavar el meu orgull, la sitja de
dos metres de profunditat. A Santa
Margarida em vaig apropar per primera vegada, a la terra, a la pols i als
estrats.
Santa Margarida em va formar com
arqueóloga. I va ser així gràcies a la
Xari, a la Montse i a l'Alfred amb els
seus consells, el seu coneixement enciclopèdic i la seva paciència.

sobre les activitats que duem a terme
com relatives a qüestions que pensem
que els poden interessar. Entre aquestes destaquem la que feia referència al
reportatge emès pel Canal 33 de
Televisió de Catalunya amb nombroses
imatges de l'interior de la mina de plom
de Castellví de Rosanes i Martorell. Al
web del CEM trobareu l’enllaç al
reportatges, si no veu tenir ocasió de
veure’l.

ACTIVITATS

Setmana de la Ciència 201 6

Dins aquesta celebració hem programat la presentació de la segona Píndola
d’història i patrimoni, en aquest cas
dedicada a la recerca històrica a Martorell, alhora que per a commemorar la
publicació fa 80 anys del Historial de
Martorell, obra de Fèlix Duran i Cañameras.

Aquesta Píndola es complementa amb
un curs d’introducció a la genealogia
que es desenvoluparà els dissabtes 1 9 i
26 de novembre i que estarà a càrrec
de Ramon Benavente i Ramon Rovira, i
amb la presentació pública de la base
de dades bibliogràfica.

Seguiu les notícies i activitats a través
del nostre web:

www.infocem.net

Gràcies a l'Esther perquè ens va
ensenyar que la ceràmica era una cosa
molt més valuosa i que anava més
enllà de simples trossets que s'escampaven pel jaciment.
Gràcies al Josep per la seva tendresa
infinita i per creure en mi. Gràcies
Pablo, per ser la meva inspiració.
Encara que la vida em porti a feines
que no tenen res a veure amb la
Història sempre em quedarà Santa
Margarida per poder seguir somiant.
Anna Laredo Pérez

Llicenciada en Història per la Universitat de
Barcelona.
Màster en Formació del Professorat.
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