EDITORIAL

Noves publicacions

•

n deis objectius primordials del nostre Centre és la difusió de
les principals activitats que duu a terme , entre les quals les
convocatoríes d'estudis i la celebració de jornades sobre
temes concrets d'interés general. En aquests moments tenim la
satisfacció d'anunciar I'aparició d'una publicació recent i d'altres
imminents, que responen a I'objectiu que cornent ávern al principio
El propassat 22 de febrer fou presentat el Ilibre que recu ll els treballs de les I Jornades de Dldáctica de les Ciencies Naturals i Socials
al Baix L1obregat, celebrades els dies 28 , 29 i 30 de setembre de 1992
a Sant Feliu, en col-Iaboració amb la delegació territorial de l Departament d'Ensenyament de la Generalitat i el Consell Comarca l. La
ressenya d'aquest volum va apareixer ja al número 28 de l butlletí,
corresponent al primer trimestre d'enguany.
EI31 de rnarc proper es presentara I'Atles del Baix L1obregat, obra
col-lectiva que durant tres anys ha ocupat I'atenció de més d'una
seixantena d'autors, i que és fruit d'un conveni entre el Centre, el
Consell Comarcal i l'lnstitut Cartoqráflc de Catalunya.
L'Anuari del Centre, corresponent a 1994, també se ra presentat
próxlrnarnent
en data encara no determinada- , amb el nom de
Materials del Baix Llobregat.
I finalment, també en data próxima, donarem a coneíxer el fruit de
la convocatoria, efectuada en el seu dia sota el lema Coneguem la
nostra comarca, sobre El pas de la societat agraria a industrial al Baix
Llobregat, en un volum patrocinat per la Caixa Penedes i en el qual
han col-laborat
una quinzena d'estudiosos sota la direcció del pro,
fessor Angel Calvo, especialista en arqueologia industrial.
La sortida a la lIum, amb poques setmanes de diferencia, d'aquestes publicacions representa la materialització d'una part considerable
deis estorcos esmerats pel Centre al llarg deis últims mesos i fins i tot
anys, tant en I'aspecte de la creació intel-Iectual com en la mobilització
i gestió de recursos. L'edició d'aquest número extra del butlletí és,
dones, una invitació a conéixer de primera rn á cadascun deis títols a
mesura que surtin al carrer. Pero també és just que aprofitem I'ocasió
per felicitar-nos coHectivament per la fe ina feta.
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