Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet acollirà l’exposició El món agrari a les terres de
parla catalana, amb activitats i xerrades paral·leles
El proper dijous 3 d’octubre s’inaugurarà al Centre Cultural La Marineta
l’exposició El món agrari a les terres de parla catalana. L’exposició, que
ha itinerat per diferents indrets del país, es complementa amb una sèrie
d’activitats relacionades amb el passat i el present agrari de Mollet i
Gallecs.
Es tracta d’una exposició itinerant, amb fotografies procedents de més de 180
fons fotogràfics d’arreu del territori, organitzada per l’Institut Ramon Muntaner,
la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i la Fundació del Món
Rural, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mollet a través del
Centre d’Estudis Molletans (CEM). L’exposició es podrà visitar al Centre
Cultural La Marineta fins al 31 d’octubre.
L’exposició s’inaugurarà el proper 3 d’octubre, a les 7 de la tarda, amb la
presència de l’alcalde de Mollet i president del CEM, Josep Monràs, i el
president de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Josep
Santesmases. L’acte es complementarà amb una conferència sobre el passat
agrari de Mollet, a càrrec de Jordi Planas, professor del departament d’Història i
Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona.
El dijous 10 d’octubre, a La Marineta, s’oferirà una conferència amb el títol Els
usos populars de les plantes de Gallecs, a càrrec de M. Àngels Bonet, doctora
en Farmàcia i autora del llibre Etnobotànica de Gallecs. Plantes i cultura
popular al Baix Vallès. La darrera de les activitats paral·leles a l’exposició serà
una passejada guiada a Gallecs per conèixer l’aposta innovadora d’agricultura
ecològica que ha fet aquest espai. La visita anirà a càrrec de la gerent del
Consorci de Gallecs, Gemma Safont.
Paral·lelament, la Biblioteca Can Mulà acollirà l’exposició Recull de noms
catalans de plantes, editada per TERMCAT, del 3 al 31 d’octubre.

Una vintena d’entitats d’estudi del Vallès es troben a Mollet
Dissabte passat, Mollet va acollir la primera trobada d’entitats d’estudi del
Vallès, impulsada pel CEM i organitzada per la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana. A la trobada van assistir membres d’una vintena
de centres, que després d’exposar les activitats dels seus centres, van perfilar
possibles projectes de treball en comú.

L’acte també va comptar amb la intervenció de Josep Santesmases, president
de la Coordinadora del Centre d’Estudis de Parla Catalana, i de M. Carme
Jiménez, directora de l’Institut Ramon Muntaner. Ambdues entitats
comparteixen la finalitat de donar suport a les activitats que desenvolupen els
centres d’estudi locals i col·laborar a fer més eficients els recursos de què
disposen.
El programa també va incloure la conferència de Ramon Vilageliu i Vicenç
Relats, editors de la revista Vallesos, que van posar de manifest que els
elements en comú en la història, el paisatge, la societat i la cultura que
permeten pensar en una unitat territorial i parlar només d’un únic Vallès.
Adjuntem fotografies de la trobada.
Mollet del Vallès, 25 de setembre de 2013
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

