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- Nota premsa Suñé és el cinquè molletà que ostenta la més alta distinció de la ciutat

L’Ajuntament de Mollet imposa la Medalla de la Ciutat
al Dr. Josep M. Suñé Arbussà
Aquest dissabte al migdia, en un acte solemne celebrat al Teatre
Municipal Can Gomà, l’Ajuntament de Mollet ha lliurat la Medalla de la
Ciutat al Dr. Suñé, una eminència en el món de la Història de la Farmàcia.
L’acte ha comptat amb la participació de Federico Mayor Zaragoza,
president de la Fundació per a una Cultura de la Pau.
La ciutat de Mollet ha celebrat un emotiu homenatge a un dels seus veïns més
il·lustres, el Dr. Josep M. Suñé Arbussà (Mollet del Vallès, 1929), amb la
imposició de la Medalla de la Ciutat, que se li havia atorgat per acord del Ple
municipal del passat mes d’octubre.
L’acte d’aquest dissabte a Can Gomà ha servit per retre-li un homenatge públic
i sentit davant la presència de la família, col·legues de professió, amics,
autoritats i veïns de la seva ciutat natal. L’expresident de la Unesco, Federico
Mayor Zaragoza, ha pres part d’aquest homenatge amb una conferència a
l’entorn de la figura de Suñé. Mayor Zaragoza és un gran amic de Josep M.
Suñé des que van coincidir com a catedràtics a la Universitat de Granada, on
van compartir projectes, anhels i dedicació.
Fent un símil entre la tasca d’apuntador que Suñé havia fet de jove en el grup
de teatre del Centre Parroquial i la seva personalitat, Mayor Zaragoza
explicava: “l’he vist apuntar a moltes vides que gràcies a aquest apuntador
han estat vides ben enfocades, que han sabut interpretar el seu paper en
moments de confusió. És un apuntador apuntalador”, sentenciava.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, en la seva intervenció, ha destacat que
donar una medalla de la ciutat “és un doble orgull: per al molletà a qui
s’homenatja i per la ciutat, que sap agrair i valorar aquelles trajectòries
que enriqueixen el patrimoni cultural i identitari”. En aquest sentit, ha posat
de relleu el vídeo sobre el Dr. Suñé, que s’ha projectat en l’acte, i també la
publicació, que dóna una idea molt precisa dels mèrits de la persona. Aquesta
publicació es va repartir a tots els assistents a l’acte. Es poden trobar, des
d’avui mateix, al web municipal.
El moment més esperat de l’homenatge ha estat la imposició de la Medalla de
la Ciutat, una peça de joieria dissenyada pel molletà Carles Codina. L’alcalde

ha lliurat la medalla a Suñé, en presència dels portaveus dels grups municipals,
del regidor d’Acció Institucional i els fills del Dr. Suñé.
Suñé, en un emocionat parlament, ha recordat la seva infància i joventut en un
Mollet molt diferent al d’ara, els estudis a la facultat de Farmàcia de Barcelona i
l’obtenció d’una plaça de catedràtic a Granada, que el va obligar a deixar la
nostra ciutat per anar-hi a treballar. Finalment, el retorn a Catalunya, aquest
cop per anar a viure a Barcelona, a prop de la feina, a la Facultat de Farmàcia.
Sobre aquest homenatge, Suñé va afirmar que “és la culminació de la meva
vida. Ja fa 85 anys que vaig néixer a Mollet i sempre m’he sentit molletà i
he pensat com a molletà”.
La Medalla de la Ciutat és la distinció més important de la ciutat i dóna dret al
tractament de molletà il·lustre. Ostenten aquesta distinció el pintor Joan Abelló
(Mollet, 1922 – Bcn, 2008); el polític i intel·lectual Jordi Solé Tura (Mollet, 1930
– Bcn, 2009); el compositor Josep Solà (Mollet, 1930 – Bcn, 2009), i l’actor
Josep Maria Pou (Mollet, 1944).

Josep M. Suñé Arbussà
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del passat 28 d’octubre va aprovar per
unanimitat la concessió de la Medalla de la Ciutat al Dr. Josep M. Suñé per la
seva ingent tasca com a doctor d’història de la farmàcia i legislació, tant a la
Universitat de Granada com a la de Barcelona; pel seu mestratge, plasmat
sobretot en les obres Apuntes de Farmacia Galénica (1965 i reeditats el 1968),
amb els quals s’han format centenars de farmacèutics, i Legislación
Farmacéutica Española (1966), que es converteix en referent per a totes les
universitats de l’estat espanyol i del qual s’han imprès onze edicions; perquè és
una autoritat mundial en la seva especialitat; i pel seu molletanisme.
Josep M. Suñé és fill del compositor molletà Antoni Suñé i de la mestra
Carmela Arbussà. La relació del Dr. Suñé amb la seva ciutat natal se centra
fonamentalment al Centre Parroquial (1945-1955), on va participar activament i
tingué un paper important en el grup de teatre. També hi fundà la biblioteca
(1947), la secció arqueològica i fou l’anima de la seva revista, Sembra (19491957). L’any 2000 va donar a l’Arxiu Històric Municipal un fons de 12.000
documents sobre cartells, articles, programes, etc. de l’activitat cultural i
religiosa a Mollet des dels anys 40. A més, és col·laborador, des de Barcelona,
de la revista Notes i del Centre d’Estudis Molletans
Adjuntem fotografies de l’acte (autor: Toni Torrillas).
Mollet del Vallès, 24 de març de 2014
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 571 95 00 /ext. 9573
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

