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Presentaci6
lpresent monogrAfic aplega cinc articles que amplien el
coneixement sobre els darrers cent anys de la histdria de
Mollet. El segle XX ha estat el periode de la histdria que m6s
ha transformat la localitat. En el seu decurs la poblaci6 ha deixat de
ser un petit poble per esdevenir una ciutat. En els darrers cent anys
ha multiplicat diverses vegades el nombre d'habitants iha patit
importants transformacions urbanistiques. Tamb€ en els darrers cent
anys s'han produit fets destacats en la vida econdmica, politica i so,
cial de la localitat que han inflult molt en la convivdncia i encara perduren a la memdria de molts molletans; altres fets. en canvi, tot i
haver tingut una rellevdncia important. s6n encara poc coneguts.
El present n{mero 6s, potser, una bona oportunitat per publlcar

un monogrific com aquest, quan s'apropa l'acabament del segle. La
idea 6s oferir al lector noves aportacions que complementin el que ja
es coneix, sense ambicionar fer una edici6 exhaustiva de la histdria
del segle XX a Mollet. Es tracta d'oferir uns retalls, unes col.laboracions
parcials perd valuoses, que aprofundeixin en temes concrets o proposin
noves visions de moments destacats. Per tant, el plantejament del
present monogrific fa que s'obri la possibilitat d'una segona part en
el futur.
El

monogrific recull un primer article sobre lvlollet

a comenEaments

de segle; una dpoca que coneixem a trav6s de la personalitat de Viceng
Plantada, cronista immillorable d'un periode de transici6. EI segon

article ens aporta dades sobre un periode poc conegut, la dEcada
dels anys vint; que coincideix amb els moments posteriors a
l'acabament de la Gran Guerra i amb la dictadura de Primo de Rivera.
El tercer article ens ofereix un complet estudi sobre. la participaci6
dels soldats de Mollet a la Guerra Civil. El quart article tamb6 t6 com
a tema la Guerra Civil: es tracta del resum del treball que va obtenir la
Beca Juvenil <VicenE Plantada> d'enguany. que versa sobre el periode
de la Guerra. El periode de la Segona Rep0blica ide la Guerra Civil,
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tan convuls itraumAtic, ha estat motiu d'estudis anteriors i6s una de
les dpoques que m6s interds genera. Les properes publicacions dels
treballs sobre la Segona Repriblica i la Guerra Civil (segona beca Viceng
Plantada). isobre l'alcalde Fortuny, permetran tenir una visi6 m6s completa i rigorosa del periode. Finalment, tanca el monogrdfic una entrevista al Senyor Moret6, que ha viscut de primera mi els canvis que
s'han produit al llarg del segle.
Queden pendents altres temes per tractar. Potser seran publicats
en altres llocs ien altres circumstincies. Tamb6 queda la possibilitat
de tornar a fer un altre monogrific que aporti m6s coneixements
sobre el passat m6s immediat, el segle XX. Una cent0ria de canvis
importants, tant a la resta del m6n com a Mollet mateix; cent anys
que esgoten els seus darrers mesos ique el present monogrific vol
ajudar a recordar.
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