"Materials del 8aix Llobregat", I'anuari del Centre d'Estudis

Investigació i divulgació
o DD.AA.: Materials del Baix
Uobregat. Núm. 1: El medi natural i altres escrits. Centre
d'Estudis Comarcals de l Baix
L1obregat: 1995.
El Centre d'Estudis Comarca ls inicia enguany I'edició
d'una nova publicació que eixampla la seva presencia editorial, amb la materialització
del primer número de I'anuari

Materials del Baix L/obregat.
Hom pretén , amb la posada
en marxa de I'anuari, assolir
una serie d'objectius ben definits. Primerament, que
aquesta nova publ icació periódica comarcal esdevingui
un punt de trobada per als investigadors i divulgadors deis
coneixements sobre el Baix
L1obregat. Que s'incrementi la
recerca i divulgació de camps
del coneixement que potser
no han estat gaire conreats
fins ara a la nostra comarca: la
sociologia, les ciencles naturals, les ci éncies aplicades,
etc. Que s'ofereixin materials did áctics aplicats a la comarca v álids per a
I'ensenyament primari i secundario 1,
també, donar a con éixer de form a sintet ica la recerca universitaria en relació a la comarca.

Dossier rnonotem átlc
L'estructura interna de I'anuari és
reflex fefaent de is objectius descrits. A
més d'un inicial dossier monotern átlc,
en el qual és previst d'analitzar aspectes concrets de la real itat comarcal , I'anuari esta conformat també per
les seccions següents: un recu ll de
col-laboracíons realitzades per espe cialistes -anomenada Artides-,
una secció de divulgació de fonts
d'estudi - Textos i documents-, una
altra de divulgació d'experi éncies i
projectes did áctlcs -Materials diaectics-:-, un cap íto l de ressenyes bibliografiques, en el qual es recu llen
algunes de les pub licacions comarcals aparegudes recentment, i un altre
de tesis doctorals i de IIicenciatura. La
publicació es c1ou , amb un bloc de

•
Portada del primer número de I'anuari

ció cronológica maiorit ária a
l'época conternpor ánia. Així,
s'hi tracten amb aquest enfocament temes, de caire econ ómic - la industrialització a Esparreguera i Olesa, les perforacions de pous al Delta, la propietat de la terra a Sant Joan
Despí, o I'estructura agraria
comarcal -, o b é, també, d'activitats culturals i art ístiques-el
cinema a Sant Feliu, els escu ltors Ramon Padró i Andreu
Aleu, o els cors de Clavé al Baix
L1obregat-, o, ádhuc, una interessant an álisí ecológica
comparativa sobre els usos
ambientals a Sant Just Desvern .
D'altres articles ens acosten a
una interpretació actual de la
realitat comarcal; és el cas de
dues an álisls sociológiques
- La percepció de la comarca

pels baixllobregatins i Els motius per afiliar-se a un sindicat.
A la secció Textos i documents
es fa una presentació de tres tipus ben diferente de materials
d'estudi, com són un arxiu, un fons i un
document, la informació de cadascun
de is quals, altrament, fa referencia a
tres temes ben diferents: són l'Arxiu
del Veguer de Barcelona, la correspondencia d'Unamuno amb baixllobregatins i el cinema amateur pratenc.

not ícies relacionades directament
amb el Centre d'Estudis Com arcals.
Aqu est primer número de Materials
del Baix L/obregat ha estat batejat El
medi natural i altres escrits. S'ha volgut, així, fer avin ent des de bon
com encarnent quina és la temática
tractada al dossier de I'obra. Aqu est
dossier sobre medi natural al Baix
L1obregat, amb I'intitulat generic d' El

Vessant dld áctlc

patrimoni natural del Baix Llobregat.
Experiencies de gestió i propostes de
conservació, recull quatre articles que
analitzen algunes de les dim ensions
d'aqu esta tem ática. S'hi compta amb
les aportacions de Josep M. Carrera
-La vall baixa del riu L/obregat:-, de
Josep Lascurain - El museu i la intervenció en el territori-, de Ra lf
Massanés - Els boscos i el riu Uobregat- i de Pau Esteban - El delta
del lIobregat, un espai natuaral periurbá
Pel que fa a la resta de col· laboracions incloses a la secció Artides
d'aquest primer número, hi ha un predomini de l'entocarnent hist óric deis
treballs i, també, la seva circumscrip-

El vessant did áctic de Materials
recull en aquest primer número sengles propostes d'estud i del medi:
d'una banda, un recorregut geológic a
Esparreguera i, de I'altra, una aproximac ió ambiental al delta de l L1obregat.
Aquest prime r número de Materials,
que recull i es fa ress ó de les aportacions d'un a amplia nómina d'estudiosos i científics comarcals -gairebé
una trentena- , sintetitza l'esforc
esrnercat pel Centre d'Estudis Comarcals per dotar la comarca d'una
publi cació que pugu i suposar una eina
de treball i d'estudi per al gran nombre
de baixllobregatins identificats i compromesos amb ella. - A.G .
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