Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

El proper dimecres 22 de gener, el Centre d’Estudis
Molletans presenta el número 29 de la revista Notes
Com és ja tradició, el Centre d’Estudis Molletans (CEM) presentarà per la
diada de Sant Vicenç un nou volum de Notes. La presentació es farà a 2/4
d’1 del migdia a la Sala Fiveller i comptarà amb la intervenció del
periodista i escriptor Rafael Nadal.
La publicació Notes arriba aquest any al 29è volum. La presentació de Notes
comptarà amb la presència de l’alcalde de la ciutat i president del CEM, Josep
Monràs; mossèn Miquel Planas, rector de la parròquia de Sant Vicenç; i el
director del CEM, Oriol Fort. En el marc de la presentació d’aquest número el
periodista i escriptor Rafael Nadal pronunciarà la conferència “La litúrgia de la
memòria”.
El Notes d’enguany inclou una variada miscel·lània i un monogràfic dedicat a
l’art al carrer a Mollet.
El presentació del Notes 29 coincideix amb el 20è aniversari de la creació del
CEM, que va tenir lloc a la mateixa Sala Fiveller per la diada de Sant Vicenç de
1994. Durant aquesta llarga trajectòria, Notes s’ha convertit en la publicació de
referència del saber baixvallesà. L’edició en paper arriba a biblioteques, arxius,
centres d’estudis, entitats i particulars d’arreu dels territoris de parla catalana.
Presentació de Notes 29
Dimecres 22 de gener
12.30 hores
Sala Fiveller

Consultes digitals
La versió digital permet, des de 2006, consultar o descarregar, en format pdf i
de manera gratuïta, els més de 400 articles i 5.000 pàgines que fins ara s’han
publicat. Les consultes i descàrregues es poden fer des del web de
l’Ajuntament de Mollet (http://www.molletvalles.cat/cem) o bé des del web de
Revistes catalanes amb accés obert http://raco.cat.
L’any 2013, el Notes digital va rebre més de 4.000 consultes i descàrregues.
Més enllà dels territoris de parla catalana, les principals consultes provenen
d’Espanya, Regne Unit, Alemanya i Dinamarca.
Els cinc articles més consultats al 2013 són: 1) Els riscos naturals. Quins poden
afectar a Mollet del Vallès, dels geòlegs Jordi Bertran i Mercè Tarragó; 2) De

poble agrícola a ciutat industrial: els inicis de la industrialització a Mollet del
Vallès, de l’historiador Jordi Planas; 3) Les caves Gomà de Mollet del Vallès, de
la periodista Glòria Arimon; 4) Un passeig pels boscos del Vallès Oriental (dels
alzinars de Castellruf a la fageda de la Sauva Negre), del geògraf Josep Gordi;
i 5) Vot de Poble (Els tres genets de l’Apocalipsi), de la metgessa i
exalcaldessa Montserrat Tura. Per autors, el rànquing del 2013 l’encapçala la
periodista i filòloga Glòria Arimon, seguit de l’historiador Jordi Planas, el
geògraf Josep Gordi, els geòlegs Jordi Bertran i Mercè Tarragó i l’historiadora
M. Àngels Suárez.
Un fet a destacar és que, amb el pas dels anys, bona part dels articles publicats
a Notes no perden vigència, com així ho demostra el gran nombre de consultes
que reben alguns articles publicats fa anys.
Des de que Notes està disponible a la xarxa, les temàtiques més consultades
són: l’arqueologia, sobretot el menhir de Mollet; el medi ambient, sobretot
geologia i riscos naturals; el mon del vi i el cava, centrat en les antigues caves
Gomà i Vilarrosal; i la guerra civil.
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