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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
Ajuntament de Terrassa - Revista cicle conferències
Ibers - Edició de la revista TERME

JUNTA DIRECTIVA I CONSELL DE REDACCIÓ TERME

Durant l’any 2016 el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa ha estat sota la responsabilitat de:

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CEHT
Manel Márquez Berrocal, president
Joan Pérez Ventayol, secretari 
Beda Martinez Riera, tresorera
Vocals:
Ana Fernández Álvarez
Marc Ferrer Murillo
Marc Jordi Ferrer Pérez
Pol Julià Pascual 
Jose Luís Lacueva Moreno
Lourdes Plans Campderròs
Pere Puig Ustrell
Pere Roca Fabregat
Mª Teresa Rodríguez Herrerías
Joan Soler Jiménez
Marcel Taló Martí, vicepresident
Bernat Pizà Castella
 
CONSELL REDACCIÓ REVISTA TERME
Joan Soler Jiménez, co-director
Montse Cuyàs, co-directora
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
Lourdes Plans Campderrós
Pere Puig Ustrell
 

PERSONAL ADMINISTRATIU
Gemma Elias Ferrer 
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PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 2016

Febrer 2016

Xerrada d’orientació “I després, què?” adreçada a estudiants de Batxillerat interessats en estudiar hu-
manitats, història, art i antropologia, a càrrec de Manel Márquez Berrocal i organitzada pel Patronat 
Municipal d’Educació.
Lloc: Vapor universitari (més de 500 alumnes)

Durant el primer semestre de l’any 2016, en continuïtat del conveni signat durant l’any 2015 amb el 
Diari de Terrassa, han sortit publicats en aquest diari local, els articles  escrits per historiadors/es 
membres del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. 

Amb col·laboració amb Òmnium Cultural Terrassa, es va fer un curs a través de la mirada en un mo-
ment de la història per estudiar l’especificitat catalana. Com sovint ha passat a les terres catalanes 
han estat al mig dels enfrontaments pel control de la Mediterrània, el traspàs d’Ibers a romans, els 
avenços que representà l’arribada de l’organització social, cultural i econòmica de l’imperi Romà però 
també les pèrdues que van suposar aquesta colonització.
La influència de la societat romana en la nostra manera de ser, per bé o per mal, va queda  dibuixada 
en quatre xerrades:

Dilluns 25 d’abril 
Joan Santacana Mestre
Catalunya al mig del conflicte

Dilluns 2 de maig
Joan Santacana Mestre
La sort d’esdevenir romans

Dimarts 10 de maig
Joan Santacana Mestre
Els problemes de ser romanitzats

Dilluns 23 de maig
Antoni Moro García
El municipi flavi d’Ègara
Consideracions generals

Tallers d’història: 

Des del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, en col·laboració amb l’Arxiu Històric de Terrassa, orga-
nitzem un cicle de tallers d’història local dirigit especialment a estudiants d’ESO i Batxillerat.

Amb aquesta activitat volem apropar la història a les aules, tot descobrint el passat de la nostra ciutat 
a través dels documents originals que es conserven a l’Arxiu.

Oferim diferents tipus de sessions centrades en l’anàlisi dels diferents períodes del passat de la ciu-
tat, des de la configuració de la vila medieval fins els nostres dies, tot passant, a tall d’exemple, per la 
Guerra de Successió, la Revolució Industrial o la Dictadura franquista.

23 de febrer Taller Bruixeria a Terrassa SXVII als alumnes de l’Institut de Can Roca

22 d’abril Taller Franquisme a Terrassa als alumnes de l’ Institut de Can Jofresa
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23 de maig Taller Franquisme a Terrassa als alumnes de l’Institut de Can Jofresa

24 de maig Taller d’Història Moderna als alumnes de l’Institut Montserrat Roig

26 de maig Taller d’Història Moderna als alumnes de l’Institut Montserrat Roig

13 d’octubre Taller Revolució Industrial

09 de novembre Taller Bandolerisme als alumnes de l’Institut  Cavall Bernat

30 de novembre Taller Catalanisme als alumnes sèniors de l’UPC Campus de Terrassa

29, 30 d’abril i 1 de maig Participació en el Recercat 2016, organitzat per l’Institut Ramon Muntaner a 
Vic, Capital de la Cultura Catalana.

Juny 2016  Mostra del coneixement d’Estiu (curs que no es va poder dur a terme per manca d’inscrip-
cions)

HISTÒRIA DE TERRASSA: “AMB VEUS DE DONES DEL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX”
Descripció 
El Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT) organitza un cicle de conferències sobre història 
local per a apropar la història contemporània de la nostra ciutat als seus habitants en general. El cicle 
pretén donar a conèixer la història, silenciada, de les dones terrassenques a partir de l’anàlisi de les 
dades dels padrons municipals de 1900 i 1940, respectivament. Aquesta documentació aporta dades 
sobre alfabetització, el món del treball o la família, entre d’altres; dades que havien restat inèdites fins 
ara i que ajuden a interpretar com era la vida quotidiana de la població femenina terrassenca. Aquest 
cicle s’inicia amb l’anàlisi del que es coneixia fins ara sobre la història de les dones terrassenques; 
les dues sessions centrals es dedicaran a explicar quins han estat els primers resultats del treball de 
recerca “Amb veus de dones” que han realitzat les historiadores Lourdes Plans i Teresa Rodríguez i, 
finalment, la darrera sessió consistirà en una visita guiada a l’Arxiu Històric de Terrassa on es podran 
conèixer quins són els fonts documentals per a treballar història de gènere o quines dones han cedit 
la seva documentació personal a la ciutat.

Programa 
1.- Sessió: 27 juny 18:00 a 20:00 Què en sabem de les dones terrassenques? Ponent a confirmar 
2.- Sessió: 28 juny 18:00 a 20:00 Amb veus de dones del 1900 a càrrec de Mª Teresa Rodríguez (CEHT)
3.- Sessió: 29 juny 18:00 a 20:00 Amb veus de dones del 1940 a càrrec de mª Teresa Rodríguez (CEHT) 
4.- Sessió: 30 juny 10:00 a 12:00 Visitem l’Arxiu per a conèixer la documentació de dones i sobre do-
nes. a càrrec de Mª Josep Ariño (AHCT I CEHT) 
Durada: 8 hores 
Preu: 40,00€ (Consulteu preus bonificats) Lloc: Vapor Universitari. 

Curs El Vallès: Segona República, Guerra Civil i Postguerra (1931-1945)

Als anys trenta del segle passat, i després de la dictadura d’en Primo de Rivera, sota la monarquia 
d’Alfons XIII es proclamava el 14 d’abril de 1931 la II República. Aquesta va significar la fi del sistema 
de la Restauració i l’inici d’un règim democràtic que volia solucionar tots els problemes que la
monarquia no havia pogut resoldre. Amb tot, la profunda divisió que s’anà forjant entre l’esquerra i 
la dreta, acompanyada de la crisi econòmica de la dècada i la conjuntura internacional -amb la con-
solidació de règims totalitaris - entre d’altres aspectes, són alguns dels factors que van portar a una 
manca d’estabilitat de la República, que es veié finalment truncada, després de les eleccions de febrer 
de 1936, pel cop militar dretà que va portar a una llarga i cruenta guerra civil que va posar fi al règim 
democràtic. Començava així, a l’any 1939, una llarga i dura postguerra que s’allargà fins als anys 
setanta del segle XX. El Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, a col·laborat amb la Fundació Bosch 
i Cardellach, conjuntament amb altres centres d’estudi del Vallès, el CORE Patrimoni Cultural de la 
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Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la col·laboració del Museu d’Història de Sabadell, i 
amb el suport de l’ Institut Ramon Muntaner (IRMU), varem  organitzat aquest curset per resseguir la 
incidència d’aquest període,1931-1945, al Vallès.

Programa
Sessió inaugural 19 d’octubre a les 17h a la Sala d’Actes de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la UAB.

La guerra civil, divisòria d’èpoques, a càrrec de José Luís Martin Ramos,
Catedràtic d’Història Contemporània del departament d’Història Moderna i
Contemporània.

26 d’octubre
· Centre d’Estudis Molletans. La repressió de la postguerra a Mollet del Vallès, a càrrec de M. Àngels 
Suàrez.
· Cercle de Recerques i Estudis Mogoda. Els catòlics perpetuencs davant la Segona República, trenca-
ments i continuïtats, a càrrec d’Ernest Vilàs.

2 de novembre
· Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. La Repressió durant la postguerra, a càrrec de Manel Már-
quez.
· Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. La defensa passiva i el paper dels bombers durant els bom-
bardejos al Vallès, a càrrec de Marc Ferrer.

9 de novembre
· Grup d’Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat. Sentmenat, guerra civil i postguerra, a càrrec de Jaume 
Verdaguer i Famades.
· Centre d’Estudis de Granollers. Poder polític i repressió a la ciutat de Granollers (1939-1945), a càrrec 
de Joan Garriga i Andreu i Eduard Navarro Domènech.

16 de novembre
· Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell i els espais de la memòria de la guerra civil, a càrrec de Josep 
Alavedra i Genís Ribé.
· Fundació Bosch i Cardellach. Els refugiats a Sabadell durant la Guerra Civil, a càrrec d’Esteve Deu.

23 de novembre
· Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat: Història de Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès, 1936-1939), 
a càrrec de José Fernando Mota
· Grup d’Estudis Les Feixes de Cerdanyola. La vida quotidiana durant la guerra i la postguerra al poble 
de Cerdanyola (1936-1945) , a càrrec de Miquel Sánchez i González

30 de novembre
· UAB. Departament d’Art i Musicologia de la UAB. El patrimoni artístic al Vallès Occidental durant la 
Guerra Civil, a càrrec de Patxi Ocio Casamartina.
· Fundació Bosch i Cardellach. La llarga travessia pel desert: La Lliga Regionalista de Sabadell (1931-
1945), a càrrec de Josep Lluís Martin Berbois.

Sortides

5 de novembre 
Sabadell 1931-1945: itinerari pels espais de memòria. De les 10 a les 13h.
En col·laboració amb l’Arxiu i Museu d’Història de Sabadell.

19 de novembre
Visita al Museu Memorial de l’Exili a La Jonquera. Tot el dia.


