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- Nota de premsa L’efemèride coincideix amb la celebració anual del Dia de la Ciutat, a
l’entorn del 4 de novembre

Mollet celebra el 25è aniversari de la publicació de la
revista Notes
El Centre d’Estudis Molletans (CEM) de l’Ajuntament de Mollet organitza
el proper dijous 8 de novembre, un acte per celebrar el 25è aniversari de
la publicació del primer número de a revista Notes. L’acte servirà també
per commemorar el Dia de la Ciutat.
L’acte, que es farà a les 7 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
estarà presidit per l’alcalde Josep Monràs i consistirà en una taula rodona amb
la participació de l’historiador Jaume Vilaginés, el geògraf Josep Gordi, i
l’exrector de la parròquia Mn. Joaquim Brustenga, moderada pel director del
CEM, Oriol Fort.
Els 25 anys de la revista Notes coincideixen amb la commemoració anual del
Dia de la Ciutat, que se celebra al voltant del 4 de novembre, ja que és aquesta
data de l’any 993 la que apareix en el primer document que fa referència a la
població molletana, ‘Moledo’. Per aquest motiu, l’acte tindrà una doble vessant
commemorativa.
Història de la revista Notes
El 15 de novembre de 1987, ara fa 25 anys, es presentava el primer volum de
la revista Notes, aleshores amb el títol de Mollet del Vallès, Notes històriques,
publicat gràcies a l’esforç i el treball d’un grup de persones vinculades a la Sala
Fiveller de la parròquia de Sant Vicenç. Aquesta iniciativa va tenir continuïtat i,
any rere any, coincidint amb la Festa Major d’hivern, s’han publicat els
successius volums de Notes.
L’Ajuntament de Mollet hi col·labora des del segon número de la revista,
publicat l’any 1988, però no va ser fins al gener de 1994, quan es va fundar el
CEM, explicitant la voluntat de l’Ajuntament i la parròquia d’unir-se per
promocionar els estudis locals.
En els exemplars de Notes publicats hi ha participat un total de 246 articulistes.
Aquest proper Sant Vicenç es presentarà el número 28, la qual cosa converteix
el Centre d’Estudis Molletans en un dels centres d'estudis locals catalans amb
una producció més extensa quant a quantitat i sobretot quant a rigor i qualitat.
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