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L'educació a Mollet
Una visió de 150 anys (1845-1995)

Alumnes de pàrvuls dels Col·legis Nous
amb la mestra Trinitat Falguera, any 1953
(font: Alfons Garcia López)

L’ampli programa de recerca que presenta el CEM en el fulletó que teniu a les
mans és, sens dubte, un dels més ambiciosos dels que s’han plantejat, no
debades porta per títol L’educació a Mollet. Una visió de 150 anys (1845-1995).
Si és cert que teníem estudiat el període des de principis de segle, almenys des
dels anys de la Mancomunitat fins a les escoles de la II República, la resta, abans i
després d’aquests anys, roman força inèdita. Ara, doncs, presentem un programa
que explica els inicis, documentats, a mitjan del segle XIX de l’escola a Mollet,
segueix fins a l’escola de la II República, passa pel llarg túnel del franquisme i
arriba fins als primers anys de recuperació de la democràcia. No cal dir que en
sortirà una informació molt important, en què es desvetllaran fets destacables,
com, per exemple, el gran activisme social i veïnal en la lluita per aconseguir, a
finals dels setanta, una escola catalana pública de qualitat, un dinamisme que
destacava com un tret molletà tant al si de la comarca com en relació a altres
poblacions similars a la nostra.
La recerca del CEM, que té una extensió que la defineix des dels últims anys,
té altres branques com l’exposició que inaugura la Fira d’Artesans, el treball al
programa Els Nostres Mestres, l’exposició al comerç de la ciutat, conferències
a La Marineta i a l’Ateneu Gran, cinefòrums al Lledoner..., que fan que sigui un
veritable treball transversal, participatiu i intergeneracional. La revista Notes, que
com cada any recollirà el contingut de la recerca, anirà més enllà, ja que abastarà
el present i una mica del futur de l’escola molletana d’ara, activa, de qualitat i
sobretot adaptada a totes les edats i realitats d’alumnat.
Felicito a totes les persones que han fet o han col·laborat en la recerca i la
consecució del contingut que coneixerem al llarg dels propers mesos. I els ho
agraeixo efusivament, també en nom de la ciutat, perquè ara tornarem a tenir
un nou corpus d’estudis, avalat pel CEM, que van estructurant i ampliant la
nostra història. I no hi ha dubte que saber qui som, què hem fet, quins han estat
els nostres referents i posar-los en valor dona una riquesa i una cohesió a una
societat, a les quals tots aspirem i per a les quals tots treballem, cadascú des dels
seus àmbits i responsabilitats.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde i president del Centre d’Estudis Molletans
Raül Broto Cervera
Regidor d’Educació i delegat del CEM

XXI JORNADES DEL CENTRE D'ESTUDIS MOLLETANS
DIMECRES 5 DE SETEMBRE
12 h Benvinguda, a càrrec de Josep Monràs i Galindo,
alcalde de Mollet del Vallès
Conferència inaugural de les jornades i d'inici del
curs: La transformació educativa: necessitat social, a
càrrec d’Eduard Vallory, director d’Escola Nova 21
INSTITUT AIGUAVIVA (RBLA. POMPEU FABRA, 1)

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE		
18 h Educació a Mollet entre dos segles: de la revolució
industrial a la Guerra Civil (1845-1939), a càrrec de
Rosa Maria Securún, mestra i psicopedagoga

EXPOSICIONS
DEL 6 DE SETEMBRE AL 15 D’OCTUBRE
Mollet, l’educació en blanc i negre (1905-1965)
APARADORS DE LES BOTIGUES DEL CENTRE DE LA CIUTAT

AMB EL SEGELL:

establiment
col·laborador

DEL 14 DE SETEMBRE AL 6 D’OCTUBRE
Records d’escola. 150 anys d’educació a Mollet (1845-1995)
LA MARINETA (PL. ESGLÉSIA, 7)

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE

LA MARINETA (PL. ESGLÉSIA, 7)

DISSABTE 6 D’OCTUBRE		
10.30 h L’educació a Mollet sota el franquisme (1939-1970), a
càrrec de M. Àngels Suárez, historiadora
11.30 h Educació a Mollet: enfocant la Transició i represa de
la democràcia (1970-1995), a càrrec de Xavier Alòs i
Jaume Noró, mestres
LA MARINETA (PL. ESGLÉSIA, 7)

VISITA GUIADA
DIUMENGE 7 D’OCTUBRE
10 h Passejada per escoles del Mollet d’ahir i d’avui*
*Informació i inscripcions: des de l’1 de setembre fins que quedin places
el lledoner (pl. Cinco Pinos, 1 – tel. 935 790 966 – elledoner@molletvalles.cat)
l’ateneu gran (c. Gaietà Vínzia, 3 – tel. 935 932 008 – ateneugran@molletvalles.cat)

CINEFÒRUM-CINEMA A L'AULA
DIUMENGE 7 D’OCTUBRE, 18 h
La lengua de las mariposas, director: José Luis Cuerda
(Espanya, 1999)
DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE, 18 h
Ser y tener, director: Nicolas Philibert (França, 2002)
DIUMENGE 2 DE DESEMBRE, 18 h
Hoy empieza todo, director: Bertrand Tavernier (França,
1999)
EL LLEDONER (PL. CINCO PINOS, 1)

CICLE DE XERRADES. MOLLET: ESCOLES, MESTRES I ALUMNES
DILLUNS 5 NOVEMBRE, 18 h
Sant Josep de Cluny (1904-1916). La primera escola religiosa
de Mollet, a càrrec de Francesca Orga, historiadora de l'Art, i
Joan Ventura, arquitecte tècnic
ATENEU GRAN (C. GAIETÀ VÍNZIA, 3)

DILLUNS 12 NOVEMBRE, 18 h
Lestonnac, més de 100 anys a Mollet, a càrrec de M. Josep
Dach, historiadora, i Ester Safont, mestra i filòloga
LA MARINETA (PL. ESGLÉSIA, 7)

DILLUNS 19 NOVEMBRE, 18 h
República, dictadura i Transició, una crònica educativa a
través dels Col·legis Nous, a càrrec de Jaume Noró, mestre, i
Rosa Maria Securún, mestra i psicopedagoga
LA MARINETA (PL. ESGLÉSIA, 7)

DILLUNS 26 NOVEMBRE, 18 h
L'Acadèmia Mollet, una escola privada amb tradició i
caràcter, a càrrec Rosa Maria Securún, mestra i psicopedagoga

2019 PRESENTACIÓ DEL VOLUM 34 DE NOTES
DIMARTS 22 DE GENER, 12.30 h
Notes 34. Monogràfic: L'educació a Mollet. Passat, present
i futur
SALA FIVELLER (RBLA. FIVELLER, 11)

2019 CAFÈ TERTÚLIA
DIMECRES 13 DE MARÇ, 18 h
Coeducació a Mollet. De les primeres escoles per a noies a la
situació d’avui, amb motiu del Dia Internacional de les Dones
CIRD JOANA BARCALA (C. ÀNGEL GUIMERÀ, 15)

2019 PRESENTACIÓ BLOG
DIMECRES 5 DE JUNY
Quan anàvem a escola. Relats de generacions de molletanes
i molletans. VI Projecte Els Nostres Mestres. La Memòria de
la Nostra Ciutat (https://elsnostresmestres.wordpress.com)
MERCAT VELL (PL. PRAT DE LA RIBA, 6)

ATENEU GRAN (C. GAIETÀ VÍNZIA, 3)

ATENEU GRAN (C. GAIETÀ VÍNZIA, 3)

Col·laboració:

Més informació:
www.bit.ly/jornades2018
08-2018-957

DILLUNS 3 DESEMBRE, 18 h
Coll, Ninou, Barcala, Falguera... mestres recordats, tertúlia
amb exalumnes, moderació a càrrec d’Olga Rabasa, periodista

