Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Totes les publicacions del Centre d’Estudis Molletans
(CEM) es poden consultar al web de l’Ajuntament
El recull de coneixement més ampli sobre el Baix Vallès es pot consultar a
la pàgina www.molletvalles.cat/cem.
El CEM ha digitalitzat en format pdf tot el material que ha editat al llarg dels
seus 25 anys de treball constant i el posa a l’abast de tothom. El material
consta, d’una banda, de 27 volums de la revista miscel·lània Notes que es
publica anualment. Els números editats fins ara recullen 496 articles de 250
autors que han estudiat i investigat sobre el Baix Vallès en diversos àmbits.
D’altra banda, també ha digitalitzat la col·lecció Vicenç Plantada que,
actualment, té publicats 12 volums. També ha publicat el llibre Moledo-Mollet
993-1993.
El Centre d’Estudis Molletans és, a hores d’ara, un referent per a persones del
món de l’estudi i la investigació que volen aprofundir en qualsevol de les àrees
de coneixement del territori baixvallesà.
Les més de 8.000 pàgines d’estudi que el CEM ha editat fins ara es poden
obtenir de manera íntegra i gratuïta a l’adreça www.molletvalles.cat/cem. Això
obre la possibilitat de tenir obres que es troben exhaurides i que fins ara només
es podien consultar en biblioteques o arxius.
La revista Notes també es troba digitalitzada a la pàgina web http//raco.cat, de
revistes catalanes amb accés obert.
Les obres del CEM publicades que no estan exhaurides també es poden
adquirir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
(plaça Major, 1 - tel. 93 571 95 00 o per internet mitjançant el web del Bestiari
www.bestiari.net.
Digitalització a partir d’un pla d’ocupació
El treball de digitalització de les obres editades del CEM ha estat possible
gràcies a les quatre convocatòries dels plans d’ocupació local que des de 2010
impulsen l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació
(EMFO) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Servei d’Ocupació de
Catalunya de la Generalitat. Mitjançant aquests plans d’ocupació, supervisats
pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, també s’han

digitalitzat altres publicacions i materials de l’Ajuntament que es poden trobar a
la pàgina web de l’Ajuntament www.molletvalles.cat.
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