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- Nota de premsa -

Avui se celebren 30 anys de la publicació del primer
volum de la revista Notes
El 15 de novembre de 1987 es presentava el primer volum de Notes,
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 i, des del gener de
1994, ho fa a través del Centre d’Estudis Molletans (CEM), que s’encarrega de
l’edició i publicació de la revista.
Al llarg d’aquests 30 anys, s’han publicat 32 volums de Notes, que suposen 5.778
pàgines amb un total de 556 articles i la participació de 286 articulistes. El proper
Sant Vicenç, es presentarà el número 33, la qual cosa converteix el CEM en un
dels centres d'estudis locals catalans amb una producció més extensa quant a
quantitat i sobretot quant a rigor i qualitat.
Amb el pas dels anys, Notes ha esdevingut l’obra de consulta de referència de
tots els estudiosos i curiosos que volen aprofundir en qualsevol de les àrees de
coneixement del territori baixvallesà.
Tots els articles de Notes es poden consultar o descarregar, de manera gratuïta
en format pdf, des de la pàgina web de l’Ajuntament de Mollet o mitjançant el
web de Revistes catalanes amb accés obert: http//raco.cat.

El CEM participa en un curs sobre cultura popular i festes al Vallès
Un any més, el CEM col·labora en l’organització del curs impulsat per la
Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell amb el suport de l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU). Enguany, el tema és “El Vallès: festa, cultura popular i
patrimoni cultural immaterial”.
Jaume Noró, mestre i col·laborador del CEM, impartirà una conferència el proper
22 de novembre, “Carnaval al Vallès, ball de gitanes i altres pervivències”. Com
totes les conferències, tindrà lloc a les 7 de la tarda, a la seu de la Fundació
Bosch i Cardellach de Sabadell.
D’altra banda, el diumenge 26 de novembre, tindrà lloc una sortida a Gallecs per
descobrir-ne el patrimoni cultural i immaterial, a més de participar a la Fira de la
mongeta del ganxet.
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