
L’aigua a Mollet

ORGANITZACIÓ

filòloga i cap del servei de Promoció de la Ciutat, 
Patrimoni Documental i Recerca de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès

19.15 h - 19.45 h Conferència L’aigua en 
l’essència molletana 
a càrrec de Jordi Bertran i Duarte, 
geòleg i tècnic d’Estudis i Recerca de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès

SEGONA SESSIÓ. DISSABTE 24 D’OCTUBRE

Centre Cultural La Marineta (pl. Església, 7)

10.15 h - 10.45 h Conferència Recs i molins 
al Baix Vallès en època medieval 
a càrrec de Jaume Vilaginés i Segura, 
historiador

10.45 h - 11.25 h Conferència El Mollet 
agrícola: Mines, recs i defensa de 
l’aigua
a càrrec de Manel Domènech i Mir, enginyer 
tècnic i periodista, i Agustí Morera i Cortines, 
enginyer tècnic industrial

11.25 h - 11.50 h Pausa

11.45 h - 12.30 h Conferència El proveïment 
d’aigua potable a Mollet 
a càrrec d’Agustí Morera i Cortines, 
enginyer tècnic industrial, i M. Carme Macià i 
Gràcia, historiadora

12.30 h - 13 h Conferència Aiguats i 
nevades històriques a Mollet 
a càrrec de M. Àngels Suárez i González, 
historiadora

13 h - 13.30 h Conferència L’aigua en el 
record i l’imaginari col·lectiu 
a càrrec de Rosa Maria Securún i Fuster, 
mestra i psicopedagoga, i María Asunción 
Valiente Bermejo, química i enginyera en soldadura

Tardor 2015
Exposicions
DEL 18 DE SETEMBRE AL 24 D’OCTUBRE

Centre Cultural La Marineta (pl. Església, 7)
Exposició de la  XXXII Fira d’Artesans 
L’aigua a Mollet 
DEL 25 DE SETEMBRE AL 24 D’OCTUBRE

Als aparadors de botigues del centre de la ciutat
Memòria fotogràfica: l’aigua i Mollet
A PARTIR DE NOVEMBRE 
Itinerant pels equipaments municipals

Concert
DIVENDRES, 25 DE SETEMBRE, 20 h
Centre Cultural La Marineta (pl. Església, 7)
L’aigua a Mollet 
a càrrec de Júlia Carrasco, violoncel 
Cicle Sona Marineta
Entrada lliure

Jornades                     
PRIMERA SESSIÓ: DIVENDRES 23 D’OCTUBRE

Centre Cultural La Marineta (pl. Església, 7)

18 h -18.15 h Benvinguda 
a càrrec de Josep Monràs i Galindo, 
alcalde i president del CEM

Presentació de les Jornades 
a càrrec d’Oriol Fort i Marrugat, 
director del CEM

18.15 h -18.45 h Conferència A propòsit 
del nom de Mollet 
a càrrec de Jaume Vilaginés i Segura, 
historiador

18.45 h - 19.15 h Conferència L’aigua en la 
toponímia molletana 
a càrrec de Montserrat Pocurull i Roca, 
filòloga i responsable del Servei de Català 
de Mollet (CPNL), i M. Rosa Boada i Gallego, 

Passejades
DIUMENGE 25 D’OCTUBRE

10 h-13.30 h Passejada guiada Pels fils 
d’aigua de Mollet
DISSABTE 7 DE NOVEMBRE

10 h-13.30 h Passejada guiada 
Can Girona (Santa Maria de 
Martorelles), històries d’aigua 
a càrrec d’Agustí Morera i Cortines, 
enginyer tècnic industrial

Informació i inscripció gratuïta 
a les passejades guiades 

A PARTIR DEL 18 DE SETEMBRE

DE DILLUNS A DIVENDRES de 10 a 13 h i de 15 a 20 h
Centre de serveis El Lledoner  
Pl. Cinco Pinos, 1 – Tel. 935 790 966 
elledoner@molletvalles.cat

DE DILLUNS A DIVENDRES de 15 a 21 h
Centre de formació L’Ateneu Gran 
C. Gaietà Vínzia, 3 – Tel. 935 932 008 
ateneugran@molletvalles.cat

El Besòs  /  Joan Espin

Safareig de l’Aiguaviva  /  Joaquim García

Hivern-primavera 2016
DIVENDRES, 22 DE GENER, 12.30 h
Sala Fiveller (Rambla Fiveller, 11)
Presentació del volum 31 de Notes, 
monogràfic L’aigua a Mollet
3 DIUMENGES (A CONCRETAR), GENER, FEBRER I MARÇ, 18 h
Centre de Serveis El Lledoner (pl. Cinco Pinos, 1)
Cinefòrum L’aigua: font de poder 
i conflictes
5 DILLUNS (A CONCRETAR), FEBRER I MARÇ, 18 h
Ateneu Gran (c/ Gaietà Vínzia, 3)
L’aigua a l’Ateneu Gran 
Cicle de xerrades
DIMARTS, 15 DE MARÇ, 18 h
CIRD Joana Barcala (c/ Àngel Guimerà, 15)
Cafè tertúlia Dona i aigua a Mollet
2 DISSABTES (A CONCRETAR), MARÇ I ABRIL

Centre de Serveis El Lledoner (pl. Cinco Pinos, 1)
Excursions d’aigua 
Cicle de visites guiades

El contingut d’aquest programa està vinculat 
i tindrà continuïtat en el projecte Els nostres 
mestres. La memòria de la nostra ciutat
https://elsnostresmestres.wordpress.com
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COL·LABORACIÓ

AMB EL SUPORT DE

XVIII Jornades del 
Centre d'Estudis Molletans

Programa de tardor 2015
i hivern-primavera 2016

23 i 24 d’octubre de 2015



És, novament, un plaer presentar unes jornades del 
Centre d’Estudis Molletans, les divuitenes, amb un progra-
ma tan complet com el que podeu veure i amb un tema, com 
a eix vertebrador, tan important en la vida de les persones, 
de tots els éssers vius i del planeta, com és l’aigua.

L’aigua es troba a l’origen del nostre univers i és vital 
per als éssers vius, ja que amb ella s’ha creat la vida que 
coneixem al nostre planeta. L’aigua és imprescindible per 
a la supervivència i ha significat, també, com pertoca a 
un element tan íntimament relacionat amb les persones, 
diferents maneres de vertebrar cultures i tradicions. 

Tot això és el que us volem mostrar en aquest progra-
ma tan interessant: com l’aigua està lligada també a la 
nostra identitat molletana, que comença amb el nom 
del poble; com ha servit per beure, per a l´ús agrícola, 
ramader i domèstic, com hem organitzat l’abastament, 
com a vegades ha estat causa de patiment i desastre, 
per excés o per defecte, com la trobem fixada en la 
toponímia molletana i com forma part de tradicions i 
creences. És un programa molt complet, que a més de 
les jornades, també inclou exposicions, sortides, cinefò-
rums, i, naturalment, el monogràfic del que serà el 
proper Notes, que presentarem el gener de l’any vinent. 

Si us fixeu en el programa, veureu que les ponències 
conformen unes jornades que prometen ser molt 
interessants, fruit d’una intensa recerca i investigació 
fetes amb el rigor i la solvència pròpies dels col·labora-
dors del CEM. Seran unes ponències de molt valor, 
perquè recullen la història i alhora presenten dades 
inèdites d’un abast ben remarcable. A tots ells, els 
nostres col·laboradors i les nostres col·laborades, volem 
agrair-los molt sincerament aquesta dedicació i els 
estudis que ens presentaran.

També hem comptat amb la participació d’infor-
mants molletans, persones que, per l’edat o per les 
feines a què es van dedicar, són testimonis privilegiats 
de com ens hem relacionat amb l’aigua al llarg dels 
anys. Totes elles ens han aportat informació i coneixe-
ments per a la recerca i documents i objectes per a 
l’exposició, la qual cosa els volem agrair efusivament. 

Aquest 2015 Mollet ha guanyat el reconeixement 
European Green Leaf pel nostre compromís en la protec-
ció del medi ambient i en la sostenibilitat. La gestió que 
hem fet de l’aigua i que seguirem fent, i la nostra mane-
ra de relacionar-nos-hi, no ha estat gens aliè a aquest 
reconeixement. 

Per tot plegat és per a nosaltres un orgull presentar 
aquestes Jornades i aquest programa  treball, que serà 
de ben segur un gran pas més en la construcció de la 
història local i de la identitat molletana. Moltes gràcies 
a tots els que ho heu fet possible.

Josep Monràs i Galindo, alcalde i president del CEM
Josep Ramon Bertolín i Edo, regidor d’Estudis i 

Patrimoni i vicepresident del CEM
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