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27/01/2011
Es presenten els resultats de l’experiència col·laborativa per la
discussió i visualització de patrimoni arquitectonic realitzada per alumnes i docents de
3 masters de 2 universitats diferents. Sota la direcció de Jordi Voltas i la col·laboració
d’Alexis Serrano del CEV.
28/01/2011
El CEV presenta al Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt el llibre
Entre la vinya i el comerç. Els orígens de l’expansió econòmica del Maresme a l’època
moderna, de la Dra. Alexandra Capdevila Muntadas.
03/02/2011

Mor Rosa Sust Mir col·laboradora del CEV als 97 anys d’edat.

24/02/2011
El CEV en col·laboració amb el Cercle d’Història de Tordera i
el Grup d’Història del Casal de Mataró obre un nou lloc web on es pot consultar bona
part de la informació que fins ara ha anat compilant l’equip de recerca pluridisciplinar
sobre el Monestir i el terme eclesiàstic de Santa Maria de Roca Rossa de Tordera.
(www.ghcmataro.org/RocaRossa/index.html.)
02/03/2011
Al Palau Robert de Barcelona s’inaugura l’exposició itinerant
“El món agrari a les terres de parla catalana”, produïda per la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural.
En aquest projecte hi ha col·laborat el Centre d’Estudis Vilassarencs per mitjà d’unes
imatges de la fotografa Imma Romeu, col·laboradora del CEV.
11/03/2011
El CEV s’adhereix al manifest impulsat des del Centre d’Estudis
Argentonins, Jaume Clavell. El manifest es presenta a la Presidència de la Generalitat per
tal que vetlli perquè els propietaris preservin la casa de Puig i Cadafalch d’Argentona.
31/08/2011
L’amic i col·laborador del Centre d’Estudis Vilassarencs Mossèn
Antoni Nughes rep a l’edició d’enguany de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada el
premi Canigó per la seva labor incansable en favor del sosteniment de la llengua catalana
a l’Alguer.
04/09/2011
El CEV comença la 2na temporada d’Històries ran de Riera al
magazine 5 i la torna a Mataró Ràdio 89.3 fm.
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12/09/2011
El CEV s’adhereix a www.somescola.cat Després de l’agressió
ferotge al català que suposà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la
junta directiva del CEV va acordar adherir-se a somescola.cat la plataforma que promou
Òmnium Cultural en defensa del model lingüístic de l’escola a Catalunya.
13/09/2011
El CEV i Vilassar Televisió inicien la 2na temporada de Parlem
els Vilassarencs ho podeu seguir a www.vilassardemar.tv/
d’edat.

22/09/2011

Mor Francesc Herrandiz col·laborador del CEV als 73 anys

03/10/2011
El CEV participa a les Jornades Open Puig i Cadafalch de Mataró
dirigint una visita guiada al claustre del Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de
Mataró.
27/10/2011
Un particular adquireix i fa donatiu al CEV d’un àlbum de
fotografies monogràfic de la fàbrica de Cal Civil.
15/11/2011
Àngels Barbero i Alexis Serrano del CEV participen en el
congrès sobre la Transició de la CCEPC (Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana) presentant la comunicació titulada “El fons documental de la Magistratura de
Barcelona, reflex dels canvis jurídics de la Transició en l’àmbit de la justícia laboral”.
21/11/2011
El CEV col·labora amb l’Institut d’Estudis Catalans en
l’elaboració del Catàleg de Monuments Commemoratius de Catalunya.
31/11/2011
El CEV informa que arqueòlegs premianencs han donat a
conèixer dues fites relatives a la l’atermenament municipal de Vilassar de Mar de 1785.
03/12/2011
Daniel Sirera i Alexis Serrano del CEV presenten una
comunicació a la V Trobada d’Entitats de Recerca local i Comarcal del Maresme
presentant una comunicació relativa al búnquer de la platja de la Mar Xica.
10/12/2011
Celebració a la biblioteca Ernest Lluch de la “II Jornada d’estudi
i debat del CEV” amb el títol Galeria de personatges de Vilassar de Mar. Tota una
sessió dedicada a parlar i aprofundir en alguns personatges històrics de la localitat.

Podeu seguir l’actualitat, les notícies i les activitats del CEV,
a la nostra pàgina web:				
i a al portal
http://www.cevilassarencs.org			
http://www.catvilassar.com
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