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El 2013 ha estat un altre any marcat per la superació de reptes: 

• Mantenir les activitats proposades i aprovades a l’assemblea de socis i sòcies.
 
• Continuar treballant per incrementar la nostra xarxa de persones interessades i de relacions ins-

titucionals.

• Preparar el relleu en la presidència de l’entitat i el nou programa d’activitats del 2014. 

El primer d’ells, dur a terme el programa d’activitats aprovat per l’Assemblea ha estat superat. S’han 
organitzat les dues activitats principals de l’entitat: la Jornada –sota el títol Arxius, Història i Gastro-
nomia- i el Cicle de conferències –La producció col·lectiva a Terrassa. Passat, present i futur-, s’ha 
publicat un nou número de la revista TERME –el 28- i s’ha mantingut activa la nostra presència a la 
xarxa a través de la pàgina cehterrassa.org, del blog http:producciocollectiva.wordpress.com i dels 
comptes a Facebook i Twitter. Per Sant Jordi el Centre també va participar de la festa de la cultura 
amb la seva presència a la Plaça Vella.

Tal com s’ha vingut fent els darrers anys hem organitzat activitats conjuntament amb altres entitats 
i hem estat convidats per altres. La nostra col·laboració amb la delegació a Terrassa d’Òmnium Cul-
tural ha portat a la realització dels cursos “Els càtars vuit cents anys després de la batalla de Muret 
(1213)” i “Llums i ombres de la transició a Catalunya, de 1975 ençà”. Pel que fa a activitats en col·labo-
ració amb altres organismes i associacions, durant el 2013 es va participar al Congrés de Cultura (on 
es van realitzar tres presentacions: la del CEHT, la de TERME i la de la Jornada sobre com estudiar la 
gastronomia històricament), a la xerrada d’orientació vers els estudis universitaris en història i disci-
plines afins que organitza el PAME al Vapor Universitari; a la fira de publicacions que, cada any, es pot 
visitar durant la celebració de la “RECERCAT. La jornada de recerca i cultura dels centres d’estudis” que 
organitza l’Institut Ramon Muntaner a la capitat de la cultura catalana; al curs “El franquisme contra la 
República i la democràcia: la lluita per la llibertat a la Terrassa del segle XX”que l’associació ACTES va 
organitzar al Campus Terrassa de la UPC; i a la I Trobada d’entitats d’estudi del Vallès organitzada pel 
Centre d’Estudis Molletans amb el suport de la CCEPC i l’IRMU, fent una presentació del CEHT.

El segon repte, el d’arribar a un públic divers i interessat en les ciències socials, també ha estat assolit. 
En relació a l’any anterior TERME continua present a RACO – el repositori Revistes Catalanes amb Ac-
cés Obert- on ha tingut 4.184 consultes i continua sent de les revistes locals més consultades ja que 
es manté en onzè lloc. Durant el seu primer any el nostre lloc cehterrassa.org ha rebut 1.287 visites 
que de mitjana han vist 2,03 pàgines; son visites. A Facebook s’ha arribat a la xifra de 4.150 amics 
i a Twitter s’han superat els 300 però el que hem de valorar com a més positiu ha estat que alguns 
d’aquests nous associats han estat prèviament seguidors de la nostra pàgina.

La participació de membres de l’entitat a diverses comissions municipals es va renovar amb la cons-
titució del darrer Consistori. Continuem formant part de la Comissió del Nomenclàtor, del Consell 
Municipal de Cultura i de la Junta Municipal de Museus i som membres del jurat que atorga cada dos 
anys la beca Maria Verger de la Regidoria de Polítiques de Gènere.

Si hem superat el repte de presentar una candidatura i treballar en un programa d’activitats pel 2014 
ho sabrem d’aquí un any.

A mode de conclusió, una petita reflexió: durant el 2013 hem participat en dues iniciatives que, partint 
d’organismes diferents i la primera amb objectius molt més ambiciosos, també presenten similituds. 
A Terrassa, la Regidoria de Cultura propiciava una trobada de les associacions, entitats locals i altres 
agents culturals: el Congrés de Cultura de Terrassa, celebrat el darrer cap de setmana de gener, que 
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va contribuir a donar visibilitat a diferents iniciatives culturals i a facilitar el diàleg i l’intercanvi d’expe-
riències. Una iniciativa com aquesta ha d’anar més enllà de la mútua coneixença i propiciar la creació 
de complicitats que potenciïn futures col·laboracions per organitzar, en el nostre cas, activitats de 
difusió o de recerca, i tenint sempre en compte que el teixit associatiu terrassenc és molt divers i les 
necessitats i els objectius molt diferents segons l’àmbit d’actuació.

La segona iniciativa ha estat la I Trobada d’entitats d’estudis del Vallès, celebrada a Mollet el dia 21 
de setembre. L’assistència va ser nombrosa –més d’una vintena d’associacions- i ens va permetre 
conèixer semblances i diferències entre entitats vallesanes amb les quals compartim objectius molt 
similars: potenciar la recerca científica, defensar el patrimoni natural, material i immaterial, editar re-
vistes i monografies, etc. En aquests moments s’està treballant en l’organització de la II Trobada que 
ja tindrà el format d’una Jornada on es podran presentar ponències sobre temes que afecten les co-
marques vallesanes i que se celebrarà el febrer del 2015 a Montornès del Vallès. 

Ambdós models permeten treballar conjuntament optimitzant recursos, compartir experiències de 
gestió i de finançament amb pràctiques tradicionals com la fidelització dels associats i dels subscrip-
tors o l’accés als ajuts públics o privats i d’iniciatives més novedoses com el cooperativisme, el micro-
mecenatge o la publicitat si sabem aprofitar les oportunitats que ens ofereixen les xarxes socials i les 
plataformes digitals.
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2 - REUNIONS I ACTES INSTITUCIONALS 2013

2013.01.25, 26, 27
Lourdes Plans, Àngels Carles i Marc J. Ferrer
Presentació del CEHT, de la revista Terme i la Jornada “Arxius, Gastronomia i Història” al Congrés de 
Cultura de Terrassa. 

2013.01.30
Lourdes Plans, Joan Soler amb Daniel Garreta
Preparació del taller didàctic “Documents que fan història”. 

2013.02.05
Lourdes Plans i Enric Sanllehí amb Ferran Cortada i Manel Ros, membres de la Fundació Terrassen-
ca Sant Galderic
Lliurament de les transcripcions de les entrevistes de la segona fase del projecte “Memòria Rural. 
Records d’un món en extinció”.

2013.02.13
Membres consell de redacció de la revista
Reunió per aprovar la renovació del consell de redacció i els continguts del número 28 de TERME.

2013.02.13
Membres de la junta directiva
Reunió periòdica de la Junta Directiva del CEHT.

2013.02.19
Raúl Hernández
Participació a la xerrada d’orientació professional adreçada als estudiants de batxillerat “I, després 
què?”, organitzada pel PAME. 

2013.02.19
Lourdes Plans i Joan Soler amb Jordi Garreta i Àngels Rodulfo, Regidoria de Turisme
Organització de la Jornada “Arxius, Gastronomia i Història”.

2013.02.23
Lourdes Plans 
Assemblea de la CCEPC a Lleida.

2013.02.28
Lourdes Plans i Joan Pérez
Preparació del pressupost del CEHT per l’any 2013.

2013.03.06, 07 i 08
Joan Pérez 
Taller didàctic amb els alumnes de 4t. d’ESO de l’IES Cavall Bernat.

2013.03.11
Lourdes Plans i Àngels Carles amb Isabel Caba i Rafael Català d’Òmnium Cultural
Reunió per a tractar la col·laboració del CEHT en el curs d’història “Els càtars vuit-cents anys després 
de la batalla de Muret (1213)”. 

2013.03.11
Socis i sòcies del CEHT
Assemblea anual ordinària de socis i sòcies del CEHT.
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2013.03.12
Lourdes Plans i Joan Soler amb Carles Carné del Gremi de Flequers
Proposta de realització d’un treball de recerca sobre denominacions d’origen de cereals de la zona del 
Vallès.

2013.04.17
Membres de la junta directiva
Reunió periòdica de la Junta del CEHT.

2013.04.18
Lourdes Plans, Manel Màrquez i Joan Pérez
Donació fons personal Jaume Canyameres a l’Arxiu Històric de Terrassa i presentació llibre I les xe-
meneies continuaren fumejant. Col·lectivitzacions i control obrer a Terrassa (1936-1939).

2013.04.23
Membres de la junta directiva
Presència del Centre a la diada de Sant Jordi compartint parada amb la llibreria Synusia a la Plaça 
Vella.

2013.04.27
Lourdes Plans 
Assistència a la IXa. Jornada Recercat a Ripoll. 

2013.04.30
Lourdes Plans 
Conferència “Governança” a càrrec de Mila Gascó, professora de la UPF i la UOC, organitzada per la 
Regidoria de Cultura. 

2013.05.04
Lourdes Plans 
Junta directiva de la CCEPC a Santa Perpètua de Mogoda.

2013.05.02 i 16
Manel Màrquez i Lourdes Plans
Presentació de la primera i la tercera sessió del curs “Els càtars vuit-cents anys després de la batalla 
de Muret (1213)”.

2013.05.08, 15, 22 i 24
Manel Màrquez
Curs “El franquisme contra la república i la democràcia” per l’Associació Ciència, Tecnologia i Societat 
-Alumni UPC-.

2013.05.14
Lourdes Plans i Joan Pérez amb Jaume Perarnau
Reunió amb el nou director del mNACTEC per establir futures col·laboracions entre les dues entitats. 

2013.05.22
Joan Pérez
Presentació de la Jornada “Arxius, Gastronomia i Història”.

2013.05.23
Lourdes Plans
Assistència al recital “La veu concertada”, a càrrec de Lídia Pujol i cloenda del curs “Els càtars vuit-
cents anys després de la batalla de Muret (1213)”.
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2013.06.06
Lourdes Plans
Presentació del llibre Diplomatari de Sant Pere d’Ègara i Santa Maria de Terrassa (1203-1291).

2013.06.07
Lourdes Plans, Joan Soler i Eulàlia Morral, directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil.
Trobada per acordar la temàtica d’una Jornada a celebrar durant la primavera del 2014.

2013.06.18
Lourdes Plans i Àngels Carles amb Amadeu Aguado i Domènec Ferran
Reunió anual a la Regidoria de Cultura per a  procedir a la renovació del conveni de col·laboració.

2013.06.26
Membres de la junta directiva
Reunió de Junta del Centre d’Estudis i sopar de final de curs.

2013.06.27
Lourdes Plans
Junta directiva de la CCEPC a Barcelona.

2013.07.06
Lourdes Plans
Actes commemoratius del desè aniversari de l’Institut Ramon Muntaner, a Móra La Nova.

2013.07.10
Manel Màrquez
Reunió per organitzar la I Trobada de centres d’estudis de les comarques del Vallès a la ciutat de Mo-
llet.

2013.07.16
Josep Palau
Reunió de la Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Terrassa.

2013.07.16
Lourdes Plans i membres d’altres entitats del Vallès convocats per la Fundació Bosch i Cardellach
Reunió informativa sobre l’organització d’actes commemoratius del tres-cents aniversari del 1714 al 
Vallès.

2013.07.29
Lourdes Plans amb Isabel Caba i Rafael Dalmau d’Òmnium Cultural
Reunió per organitzar el curs d’història de Catalunya dedicat a la transició i la seva influència en la 
societat catalana. 

2013.09.19
Lourdes Plans
Acte d’inauguració de la nova seu social d’Òmnium Cultural.

2013.09.21
Lourdes Plans i Manel Màrquez
I Trobada d’entitats d’estudi del Vallès al Centre Cultural La Marineta a Mollet del Vallès.

2013.09.25
Lourdes Plans
Junta directiva de la CCEPC a Barcelona.
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2013.09.26
Lourdes Plans
Grup treball elaboració Llibre Blanc de la Cultura a Terrassa.

2013.10.02
Membres consell de redacció de la revista
Reunió de tancament edició número 28 TERME i propostes acte presentació. 

2013.10.07
Lourdes Plans, Àngels Carles, Manel Màrquez i Joan Pérez
Proposta esponsorització, recerca i edició projecte Història de Terrassa.

2013.10.10
Membres de la junta directiva
Reunió de junta del CEHT.

2013.10.17
Pol Julià i Joan Pérez
Presentació Cicle: “La producció col·lectiva a Terrassa. Passat, present i futur”.

2013.10.24
Lourdes Plans i Manel Màrquez
Reunió preparatòria de l’Assemblea de socis i sòcies de febrer del 2014. 

2013.10.24
Lourdes Plans i Manel Màrquez amb Jaume Perarnau director del mNACTEC
Possibles col·laboracions en l’organització de cursos d’història de la ciència i d’ industrialització del 
mNACTEC. 

2013.11.11 i 12.02
Lourdes Plans i Manel Màrquez
Presentació de la primera i la quarta conferència del curs “Llums i ombres de la transició a Catalunya, 
del 1975 ençà”. 

2013.11.16
Lourdes Plans
Assistència a la taula rodona “El paper de l’associacionisme cultural en el segle XXI” organitzada per 
l’IRMU a Otos (la Vall d’Albaida).

2013.11.16
Lourdes Plans
Reunió de Junta de la CCEPC a Otos (la Vall d’Albaida).

2013.11.28
Lourdes Plans i Manel Màrquez
Reunió preparatòria de l’Assemblea de socis i sòcies de febrer del 2014.

2013.12.04
Membres del consell de redacció de la revista
Reunió prèvia acte presentació número 28 de TERME i informacions número 29.

2013.12.04
Membres de la Junta directiva
Reunió periòdica de la junta directiva.
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2013.12.10
Lourdes Plans, Joan Soler, Pere Puig
Acte de presentació del número 28 revista TERME, sala Dièsel del mNACTEC.

2013.12.18
Lourdes Plans, Joan Soler i Eulàlia Morral, directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil.
Jornada sobre Usos de la roba organitzada conjuntament i a celebrar la primavera de 2014.

3 - CONVENIS I SUBVENCIONS PER ACTIVITATS

Regidoria de Cultura - Cicle de conferències i edició de la revista TERME

Institut Ramon Muntaner - Jornades i Edició de la revista TERME

Fundació Privada Mina d’Aigües de Terrassa - Edició de la revista TERME

mNACTEC - Edició de la revista TERME

Turisme - Edició de la revista TERME

Ajuntament de Terrassa - Revista cicle conferències

Ibers - Edició de la revista TERME

ESAGED - Edició de la revista TERME

4 - JUNTA DIRECTIVA I CONSELL DE REDACCIÓ TERME

Durant l’any 2012 el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa ha estat sota la responsabilitat de:

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CEHT
 
Lourdes Plans Campderrós, presidenta
Àngels Carles Pomar, vicepresidenta
Manel Márquez Berrocal, vicepresident
Joan Pérez Ventayol, tresorer 
Pere Puig Ustrell, secretari

Vocals:

Marc Jordi Ferrer Pérez
Raúl Hernández Villasol
Pol Julià Pascual 
Eduard Martín-Borregón Domènech
Beda Martínez Riera
Josep Palau Orta
Gemma Peralta Ruiz
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Pere Roca Fabregat
Joan Soler Jiménez
Marc Zanon Pérez

CONSELL REDACCIÓ REVISTA TERME
 
Pere Puig Ustrell, co-director
Joan Soler Jiménez, co-director

Membres del consell:

Mercè Borràs Roca
Teresa Cardellach Giménez
Ana Fernández Álvarez
Domènec Ferran Gómez 
Raúl Hernández Villasol
Pol Julià Pascual
Manel Márquez Berrocal
Oscar Monterde Mateo
Joan Pérez Ventayol
Lourdes Plans Campderrós
 
PERSONAL ADMINISTRATIU
 
Gemma Elias Ferrer 

5 - PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 2013

Febrer del 2013
Xerrada d’orientació “I després, què?” adreçada a estudiants de Batxillerat interessats en estudiar hu-
manitats, història, art i antropologia, a càrrec de Raúl Hernández  i organitzada pel Patronat Municipal 
d’Educació.
Lloc: Vapor universitari

6, 7 i 8 de març
Taller didàctic amb els alumnes de 4t d’ESO de l’IES Cavall Bernat, a càrrec d’en Joan Pérez.
Lloc: Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental.

27 i 28 d’abril
RECERCAT. Participació a la Fira de publicacions d’aquesta Jornada organitzada per l’Institut Ramon 
Muntaner a la capital de la cultura catalana
Lloc: Ripoll.

2, 9 i 16 de maig
Coorganització del curs dels Càtars, vuit-cents anys desprès de la batalla de Muret (1213)
Lloc: Centre Cultural de Terrassa

22 de maig del 2013
Es va celebrar la Jornada Arxius, Gastronomia i Història organitzada conjuntament amb l’Arxiu His-
tòric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental. La inauguració va anar a càrrec del regidor de 
Cultura, Amadeu Aguado. Durant tot el matí es van presentar cinc ponències a càrrec d’estudiosos i 
professionals especialistes en la recuperació de la gastronomía tradicional.
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Un art gòtic poc conegut: la cuina. A càrrec de Teresa Vinyoles i Vidal. Universitat de Barcelona.
Qüestions de mètode en la recuperació de receptes històriques. A càrrec de Jaume Biarnès Digón. 
Fundació Alícia.  Dins la seva ponencia Biarnès féu una demostració in situ preparant un iogurt d’espè-
cies. Les Refardes. Llavors de varietats locals, de producció local i fetes al país. A càrrec d’Ester Cases 
i Griera . Enginyera agrónoma i membre de Les Refardes.
Importància dels reconeixements internacionals pel desenvolupament turístic d’un territori: “Labels 
Globals. Reconeixements a la singularitat”. A càrrec de Francesc Ayats i Pujol. Fundació Osona Gas-
tronomia. Coordinador de la candidatura de Vic, ciutat UNESCO de la Gastronomia per una Denomi-
nació Històrica d’Origen a carrec de Joan Soler i Marc J. Ferrer. 
El número d’inscrits a la Jornada va ser 27 però els assistents reals van arribar a ser 41 persones. 
La Jornada va finalitzar amb una degustació de productes artesanals gentilesa del col·lectiu Terrassa 
Gastronòmica.
La difusió de la Jornada es va fer de forma virtual i a través dels espais webs i les xarxes socials de les 
entitats convocants i col·laboradores. Mitjans de comunicació locals també se’n van fer ressò. Vegeu 
l’annex adjunt. 

21 de setembre
Primera trobada d’entitats d’estudi del Vallès.
Presentació del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, a càrrec de la Lourdes Plans.
Lloc: Centre Cultural la Marineta (Mollet del Vallès).

17 d’octubre
Inici del cicle de conferències “La producció col·lectiva a Terrassa. Passat, present i futur”
1era conferència
“Estudiar les col·lectivitzacions de 1936”
2ona conferència
“Les col·lectivitzacions a Terrassa”
3era conferència
“Introducció teorica als Commons i al mode de producció P2P”
4arta conferència
Taula Rodona “Experiències de producció, consum i finançament pel comú”
5na conferència
Presentació “Factolab”
I 6ena conferència
Taula Rodona “Estratègies de producció P2P” 
 
11,18, 25 de novembre i 2 de desembre 
Llums i ombres de la Transició a Catalunya, del 1975 ençà
Conferències: 
La transició a Catalunya (1975-...). Josep Lluis Martín Berbois
Transició o restauració borbònica. Francesc X. Hernández Cardona
Les transformacions municipals vistes des de Terrassa. Manel Royes Vila
Lluita social i associacionisme cultural. Roc Fuentes Navarro
Lloc: Centre Cultural de Terrassa
 

10 de desembre
Presentació de la la revista d’història Terme número 28
Conferència a càrrec de Raúl Aguilar, sota el títol “La Coordinadora per la Salvaguarda de Sant Llorenç 
del Munt i la serra de l’Obac. 35 anys de moviment ecologista al Vallès Occidental.”
Lloc: Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya



Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. Memòrica 2013

12

6 - ENTITATS COL·LABORADOES AMB EL CEHT

• Arxiu Administratiu Municipal de Terrassa.
• Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental.
• Arxiu Tobella.
• Ateneu Candela.
• Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana.
• ESAGED.
• Fundació Privada Mina d’Aigües de Terrassa.
• Fundació Terrassenca Sant Galderic.
• Generalitat de Catalunya. Subdirecció General d’Arxius. 
• Institut Privat d’estudis Ibers
• Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
• Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
• Òmnium Cultural
• Patronat Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa. 
• Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa.
• Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Terrrassa.
• Synusia

7 - COMISSIONS MUNICIPALS EN QUÈ PARTICIPEN MEMBRES DEL CEHT

• Comissió de Nomenclàtor. Josep Palau i Orta
• Consell Municipal de Cultura. Lourdes Plans
• Junta Municipal de Museus. Lourdes Plans.

8 - ALTRES COL·LABORACIONS

• Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Lourdes Plans. 
• Consell de redacció de Frontissa. Publicació semestral de la Coordinadora de Centre d’Estudis de 

Parla Catalana. Lourdes Plans.
• Consell de redacció de Plecs d’Història Local suplement trimestral de la revista L’Avenç. Lourdes 

Plans.


