
JORNADES SOBRE H I S T ~ R I A  LOCAL 

El dia 15 del passat mFs de febrer es va celebrar a Terrassa la I TROBADA 
D'HISTORIA DEL VALLES OCCIDENTAL, organitzada en I'Ambit del projecte 
cultural Terrassa 2001. 

L'objectiu principal de dita reunió era canalitzar per a bon camí el gran interBs 
que s'ha despertat, fa uns anys, entorn de la histbria local. La intenció era, doncs, 
en primer lloc, exposar la situació actual de la historiografia local: els seus pro- 
blemes, com ara la manca de suport públic i de publicacions, i els seus projectes 
immediats. En segon lloc, exposar la realitat dels arxius locals a Terrassa, Sabadell 
i Rubí, i discutir el projecte d'un Arxiu Comarcal. En tercer lloc, la trobada va ser 
un primer pas per promoure una histbria local, no  localista, en el sentit de posar 
en comú els treballs puntuals, fins el moment dispersats, per donar una visió m6s 
científica d'una ciutat, poble o comarca, col.laborant els investigadors en projectes 
comuns. 

Finalment, la trobada va ser interessant per la presentació de diferents projec- 
tes, entre ells el d'unes futures "Primeres Jornades d'Hist6ria del VallBs", presenta- 
des per un grup de joves llicenciats i estudiants, proposta que, ben organitzada, 
seria interessant que es portés a terme. 

EL MOVIMENT ESTUDIANTIL A LA UAB 

Els estudiants de la Facultat de Lletres de la UAB han posat de relleu en 
aquests darrers mesos l'existencia d'un moviment estudiant1 d i n h i c  i ben organit- 
zat, capa$ de desenvolupar importants projectes i activitats, bb relacionats amb 
l'organització interna de la Facultat, b& amb temes "vius" d'actualitat social. Tres 
han estat, bAsicament, aquestes activitats i projectes: I'OTAN, la "Paritat" i el 
"Grup de Treball sobre les Dones" (GTD). Amb un ordre arbitrari comentarem en 
primer lloc les activitats organitzades pels estudiants entorn del "debat sobre 
I'OTAN". Diversos han estat els actes desenvolupats i importants les personalitats 
que hi han participat. Destacarem, per la seva especial transcendincia i l'aclapara- 
dora participació, una Taula Rodona a la qual van assistir significatius represen- 



tants dU'Entesa de l'Esquerra", PCC, PSC-PSOE, "Mesa Pro-Referendum", PSUC, 
ERC i AP (va rehusar participar-hi CiU), amb un ple absolut a la Sala d'Actes de la 
Facultat (butaques i passadissos) va transcorre e n  un  ambient clarament desfavora- 
ble per a les tesis dels representants del PSC-PSOE i les d'AP. En aquesta mateixa 
línia contraria a la permanencia d'Espanya a I'OTAN va tenir lloc, com acte final 
d'aquest conjunt d'activitats, un "simulacre de bombardeig al Campus de la UAB", 
organitzat de forma seriosa i divertida, el qual va suposar un  imaginatiu punt i fi- 
nal a una bona trajectoria organitzativa i uns excel.lents resultats participatius. 

La qüestió de la 'Taritat" ha estat motiu de reivindicació dels estudiants un 
cop més aquest any.  Descriure el procés seguit e n  els organs decisoris de la Facul- 
tat pels representants dels estudiants en aquesta lluita seria llarg i tan complicat 
com el mateix procés. E n  to t  cas, cal que destaquem que aquesta reivindicació ha 
obtingut ja fruits importants, aconseguits gracies a una reiterada insistencia als 
claustres (a vegades e n  un boicot a aquests) que va portar a l'aprovació de la "Pa- 
ritat" a la Junta  de Facultat i més tard en el propi Claustre. Tanmateix, el tema n o  
esta encara tancat. Hi ha  la possibilitat d'un rebuig de la totalitat del Reglament de 
la Facultat en el proper Claustre, la qual cosa significaria el retorn al punt  de parti- 
da. En qualsevol cas, allb que és evident i destacable és, sens dubte, que els estu- 
diants n o  estan disposats a renunciar a un  just dret: la "Paritat". 

També e n  aquest curs s'ha constitui't a la UAB un important grup d'estudiants 
sota la denominaci6 de "Grup de Treball sobre les Dones". Es tracta d'un grup 
interdisciplinari que s'ha marcat dos objectius fonamentals, Per una banda la inves- 
tigació en el camp de la dona, a partir de la recopilació de material i les investiga- 
cions dels/de les integrants del grup, amb projecció e n  el foment  d'aquesta línia de 
treball cada dia més imprescindible dins les ciencies humanes. D'altra banda, l'or- 
ganitzaci6 d'activitats, centrades basicament e n  una serie de conferhc ies  en les 
quals cal destacar les pronunciades per Amparo Moreno i M .  Carmen Garcia Nieto. 
Cal destacar a ix í  mateix l'organització d'un conjunt d'actes que,  sota la denomina- 
ció generica de "Setmana Violeta", es van desenvolupar entre els dies 3 i 7 de 
marg . La tematica general d'aquests actes va girar entorn de la problematica espe- 
cífica de les dones avui i entre d'altres es va comptar amb la participació de la Dra. 
Anna Veigas; la directora de la Presó Provincial de Dones de Barcelona, Ester J i -  
meno, Maria Furriol, membre de C C . 0 0 ;  o les professores de la UAB, Verena 
Stolcke (antropologia) i Victoria Camps (fiiosofia). 

ERRADA 

En el número 2 de MANUSCRITS es va produir una errada a l'hora del muntatge 
de les pagines de la revista. Així, dintre de l'article signat per Antonio Dominguez 
Ortiz i titulat "La Corona de Castilla a finales del siglo XVII". la pagina 24 en rea- 
litat és la 25 i la 25 és la 24. Perdoneu-nos aquesta errada, per6 a vegades el nostre 
treball artesanal ens juga aquestes males passades. Gracies. 


