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Laia Manresa, de l’Institut de Mollet del Vallès, guanya
el XVI Premi Juvenil Vicenç Plantada
Laia Manresa, estudiant de batxillerat artístic de l’INS Mollet, ha estat la
guanyadora del XVI Premi Juvenil Vicenç Plantada pel treball de recerca
anomenat “Les obres del Museu Abelló”.
El Centre d’Estudis Molletans (CEM) de l’Ajuntament de Mollet ha donat a
conèixer el veredicte del XVI Premi Juvenil en presència de la guanyadora, les
dues autores de l’altre treball presentat, el regidor de Patrimoni Documental i
Recerca, Josep Ramon Bertolín, el regidor de Joventut, Raul Broto, i el director
del CEM Oriol Fort.
Durant l’acte d’entrega del premi, el regidor Josep Ramon Bertolín, ha dit que
“aquest premi explica la raó de ser del CEM” que és “ encomanar i
entusiasmar als nostres joves a treballar a favor de la identitat i la memòria
col·lectiva”. Segons Bertolín “és fonamental que els joves mantinguin
aquesta memòria i que els treballs de recerca no quedin només portes
endins. Cal implicar als nostres centres educatius perquè aquests treballs
de recerca potenciïn la proximitat i retornin a la societat”
De la seva banda, el director del CEM, Oriol Fort, creu que “la recerca ens
apropa a la realitat i que el més important és convertir un treball de recerca
en un article divulgador assimilable per a qualsevol públic”. Pel que fa el
veredicte Fort ha parlat “d’una deliberació molt llarga i molt complicada,
potser la vegada que ha estat més difícil decidir-se, ja que ens hem trobat
amb dos treballs amb un gran equilibri entre les formes i el fons”. Finalment
la decisió s’ha pres “tenint en compte el que més s’adaptava a les bases en el
sentit de convertir un treball de recerca en un article divulgador”.
El treball de Laia Manresa, sota la tutoria de Francesc Xavier Nicolàs, “Les Obres
del Museu Abelló”, analitza la figura de Joan Abelló i Prat com a persona, artista i
col·leccionista, la seva obra, l’amistat i l’estreta col·laboració que va mantenir amb
altres grans artistes, com ara Joan Brossa, i també el seu llegat, a partir del que
suposa la Fundació i el Museu Joan Abelló. Segons la guanyadora “descobrir la
vida de Joan Abelló ha estat impactant i així que avançava en la
investigació més m’impressionava la seva obra”.
En l’edició d’enguany, el treball guanyador ha competit amb un altre anomenat
“Elits reformistes i moviments socials rupturistes” elaborat per Sheila López i Ona

Fontanet, ambdues estudiants de l’Escola Sant Gervasi. El tutor del treball ha
estat Joan Ramon Boixaderas.
En aquest cas, el treball analitza els diferents sectors socials i culturals del Baix
Vallès, més particularment de Mollet, que van participar en el període de la
transició espanyola. La recerca s’ha fet a partir d’entrevistes a testimonis locals, el
que, segons l’Ona Fontanet, “ha estat el que més ens ha impressionat.
Escoltàvem les histories dels testimonis i és com si les estiguéssim vivint”
Amb aquesta edició, l’Institut de Mollet del Vallès, amb 3 edicions guanyades
(2000, 2013 i 2015) es converteix en el segon centre educatiu, després de
l’Escola Sant Gervasi, que més vegades ha estat mereixedor d’aquest guardó. El
Premi Juvenil Vicenç Plantada té una dotació econòmica de 350 euros.
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