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MoLLET DEL VALLES

El CEM, petit andlisi
JoanVentura i Maynou
Menbre de la Sala Fiveller
uan es va inaugurar la Sala Fiveller, el dia 22 d,e geoer de 1987,
festivitat de Sant VicenE, possiblement nom6s eiistia a Mollet
!l una altra associaci6 de carActer cultural que era el Casal Cultural, almenys tatt en I'aspecte fisic d'imatge, com en el desenvolupament d'un cert ideari programdtic.
Aquesta va ser Ia segona causa de la fundacr6 de la Sala Fiveller. La
primera, la responsabilitat d'una projecci6 cultural de la Parrdquia d'acord
al seu ideari cristid.
En les ddcades 70, 80 \ 90, van omplir una part de I'dmbit cultural les
Associacions de Pares d'Alumnes (APAS) a les escoles, en ies drees de
pedagogia r formacro. Les associacions de velns, en aquell ternps de
lorLa.viralirat. renlen una projeccro mds de reivindicacions que de projecci6 social o cultural.
La necessrtat de tenir aquesra entltat per a la parroquia i per a la socre_
Lat
Mollet, la va copsar ripidament l'aleshores Cardenal-Arquebrsbe
_de
de Barcelona, Narcis Jubany. en una dnica vrsrta que se I va le'r; r amb
Ia'uda del BisbaL i de Vrvendes del Congrds es va sufragar el condrcionament interior de la sala i vestibul amb les caracteristiques actuals.
Avui en.dia a Mollet poden existir una vintena d'entitais instal lades en
Centres civics, Centres d'esplai de Ia gent gran, Casal cultural, Museu

,y'c}u
Municipal Abel16, Sala liveller, associacions d'art, locals de col leecions
nrrvades. etc...

il

prrmer llibre de Notzs apareix lany lgST Modestissim pero amb la
rdea concreta d'anar gestant un Crup d'Estudrs de Mollet orientat t
Sala ,hlv€lier.
la Sala
Iiveller.
finanqat pe! la
No obstant, el que podriem anomenar no 0 va ser la Cuia HistdricoArtistica de I'esgi6sia de Sant VicenE de Mollet, escrita per en aquells
anys rector de li farrdquia r htstoriador Mn Joan Caltds r Pujol que va
enioratl"r els rnicis de Notcs a ntvell personal i pasLoral. Aquest cami
iniciat amb el no 1 del 1987 va durar fins el oo 6 de|1992
tr J993 s'origina un ter transcendenral peJ munrcipi. qL,e es la data del
Mrl lenari. A partir d'unes investtgacions fetes per Mr. Joan CalLes r
I'historiador moiletd Jaume Vilagin6s i Segura, en el Cartulari del mo
nestir de Sant Cugat del Vallbs es descobreix que el primer document
escrit on surt el nom de Moledo data del 4 de novembre del 993
En aouest temps, stmulrintament, es plantelava el futur de Notcs dins
el marc d'un Ciuo d'Esrudis de Mollet, o en un Cenrre d'Estudts Molletansj com hi havia en vAries poblacions.
La primera direcci6 s'hauria fet mitjanEant una agrupaci6 d'associacions
culiurals del municipi, persones amb caricter Particular, i recolzada
economicament pet subscripctons. aporracions t subvenctons Aquesta
linea, defensada p", un" p"it de Ia gent que envollava la Sala liveller'
de la larroquta. td'alrres fora d'aquest contorn era una idea qLe en
l'embit abstracte potser encara ds Ia millor, perd no resolia les mancances d'infrastructura i econdmiques.
La segona direcci6 era involucrar plenament l'Ajuntament en el CIM,
-mantenint
perc,
l'equrlrbri oemocrattc en la pluralitaL d rdees de lliber
lat de crrLerts dels auLorsl era el repte que es plartelavd. I erd delensada
oer una altrd DaIL de persones en els entorns de la 5ala Frveller'
Ls va trobar una Formula en que la lunta del CtM los compartroa per
membres de I'Ajuntament, membres de la Sala Fiveller, i la resta per
persones amb un nivell tntel lectual t prolessional que Sarantissin cori..,u-"nt aquesla segona dpoca de Notzs.
Analitzant ei present la situaci6 de Notes i del CEM podriem dir que
segueix un bon cami; tant per la qualitat dels treballs, estudis, autors, .
co-m pet la quantitat d'arficles, pegin€s i col leccions monogrifiques.
L'esforE econdmic 6s notable, no posant cap impedrment a les iniciatives. I la dificultat semPre Iatent de rolaci6 de persones, canvis estatutaris i trobar nous membres a Ia Junta es pretdn resoldre ho amb delicade
sa, persuasr6 i donant il lusi6 per Ia feina.
Analitzant el futur, hauria de ser en base de fer realitat la utopia de la
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I

loTr"t
Ilibertat, ja que les institucions pribliques no confien totalment en la
socretat crvrl. i aq.resta moJtes vegades dona la impressro de talca de
madu resa. corresponsa br lir at. dible6...
La cultura en Ia seva globaIrar no ha d escar drrigrda, sin6 que ha de ser
autonoma. No ha d'estar desproveida economiqlment srno subvencio_
naoa en un grau lmportant.
En l'aspecte de Ia subvenci6 econdmica o d'infrastructures administrati,
ves a disposici6 total de les associacions culturals, evidentment s6n tres
els estaments oficials que haurien de canviar r)pidament de criteris
administratius i politics.
L'estat ha de transferir el Ministeri de Cultura a les Comunitars Autdnomes O sr no. ens trobem amb la paradoxa que s,ha perdut mds f)cilment el control de-Ja pesseta o l'exircrt, r bona'part de ia polirica economica i exterior a favor de la Comunitat Europea, sens ni tan sols fer

referdndums
La Ceneralitat haur) de transferir integrament el pressupost de la Conselleria de-Cultura, via Diputacions o Consells co-arcais, per optimitzaf clarificar la nova direcci6.
I lrnalmenL els Ajuntamenrs, vra regrdoria de Cultura. transmetre a la
socretat crvrl. instirucrons i associacions, toc el grurx d,infrastructures
"
recursos econdmics que ve dels estaments superrors. Ai cap i a Ia [L
I'estat te el deure r nosaltres ej dret d'extgir que es compleixi ia llei d or
de I'Admrnrstraci6: que el que pugui fei un orgamsme infelor no ho
lacr un de supeoor
B€, encara que n'estem una mica lluny, sembla que no massa. Encara
que a l'Administraci6 li costa d'entendre, s'hi va acostant. Sigur com
sigui, la feina feta pel CEM, D6u n'hi do!
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