Presentació al programa de les XXII Jornades del CEM
Mollet, cronistes i papers. Fonts documentals, recerca i divulgació
18 i 19 d’octubre de 2019

Mollet és una ciutat amb més de 1.000 anys d’història documentada, i que,
pel nostre privilegiat emplaçament hem estat protagonistes de molts
capítols importants de la història del nostre territori al llarg dels anys. Molts
molletans i les molletanes de diferents moments de la història van deixarnos el testimoni de les seves vivències i per aquest motiu avui, podem
conèixer millor d’on venim i com era Mollet en cada moment de la història
i també ens permet veure com s’ha anat transformant Mollet fins arribar a
ser la fantàstica ciutat que tenim avui dia.
Feies anys que, segurament, molts de nosaltres intuíem que havíem de fer
alguna cosa al voltant dels nostres cronistes, dels savis molletans, o d’uns
molletans savis, que van dedicar anys de la seva vida, esforços i recursos a
plasmar en paper la realitat diària del nostre Mollet. Els podem considerar,
en molts sentits, els autèntics predecessors del Centre d’Estudis Molletans i
per això ara els reivindiquem i en volem parlar. D’aquí, doncs, aquestes
Jornades.
Els cronistes i els que ens expliquem què fem i qui som ens ensenyen molt
de nosaltres mateixos. Perquè veure no és observar. Podem passar cada dia
per un mateix indret sense veure res, sense adonar-nos dels detalls, de les
singularitats, de les històries que potser amaga... La curiositat i la inquietud
ens porten a observar, a interrogar-nos, a voler saber. Per això a Mollet
tenim savis il·lustres, però també molletans savis, que sovint de manera
discreta o fins i tot anònima han contribuït, de manera decisiva, a conèixer
com és el nostre territori, la nostra història, la nostra cultura, la nostra
societat...
Podem parlar d’una data i un nom cabdal: 1880, Vicenç Plantada, per la
importància i la vigència, encara, dels seus textos. Podem seguir per l’inici
de les publicacions periòdiques molletanes, a principis del segle XIX, amb
un periodisme fortament consolidat que arriba fins als nostres dies.
Continuem al llarg de tot el XX amb els noms d’Ambròs i Lloreda, Pere
Bonvilà, Joan Ros, Josep Molas, Joan Aliguer, Joan Galtés i Joan Solé
Tura. Són alguns dels noms més importants que descobrirem en aquestes
Jornades. I com a origen de tot plegat, no podem oblidar la referència als
papers medievals, als documents que van fer possible que fa uns anys
celebréssim el mil·lenari de Mollet i comencéssim un destacat treball de
creixement i consolidació del sentiment de pertinença i identitat col·lectiva.

1

Volem saber què sabem de Mollet, qui ho ha fet possible i també què ens
queda per fer, alhora que volem descobrir tot allò que encara pot haver
d’inèdit en aquests relats, en aquestes cròniques. Veniu a descobrir com
d’interessants poden ser aquestes Jornades.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde i president del Centre d’Estudis Molletans
Raül Broto Cervera
Regidor delegat del Centre d’Estudis Molletans

2

