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- Nota de premsa –

Divendres s’inauguren les Jornades del Centre
d’Estudis Molletans dedicades al Carnaval de Mollet
Aquest divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, s’inauguren les XIX Jornades del
Centre d’Estudis Molletans (CEM) a La Marineta. El tema d’estudi és el
Carnaval de Mollet: la història, la litúrgia i les particularitats d’una de les
festes més populars i participatives de la ciutat.
Les Jornades s’inauguren divendres a la tarda. L’alcalde de la ciutat i president
del CEM, Josep Monràs, en farà la benvinguda. Tot seguit, el director del CEM,
Jordi Bertran, presentarà les Jornades i donarà pas a la conferència inaugural i
la primera ponència. Les Jornades continuaran dissabte al matí amb dues taules
rodones i es clouran el diumenge amb un concert a Can Gomà a càrrec de
l’Escola Municipal de Música, l’Esbart Dansaire i la companyia Carnamolles que
posaran a escena la música, la dansa i la litúrgia del nostre Carnaval.
Inauguració de les XIX Jornades del CEM
Divendres 14 d’octubre
18.30 hores
La Marineta

Curs sobre la República, la Guerra Civil i la Postguerra al Vallès
Per segon any consecutiu, el CEM col·labora amb la Fundació Bosch i
Cardellach de Sabadell en l’organització del curs El Vallès: Segona República,
Guerra Civil i Postguerra (1931-1945). Aquest curs i cicle de conferències
s’inaugurarà el 19 d’octubre i es durà a terme entre octubre i novembre. Pel que
fa al CEM, la historiadora M. Àngels Suárez impartirà la conferència “La repressió
de la postguerra a Mollet del Vallès”, el dimecres 26 d’octubre, a les 7 de la tarda.
El curs s’adreça a professors, estudiants i ciutadania en general i constà de 7
sessions a càrrec d’historiadors, especialistes en l’època i en el coneixement del
nostre territori.
La Fundació Bosch i Cardellach recollirà totes les ponències del curs en una
publicació, de la qual l’Ajuntament de Mollet n’adquirirà diferents exemplars per
a les escoles i instituts de la ciutat.
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