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L’aigua a Mollet, protagonista de les XVIII jornades del
CEM
Amb el títol “L’aigua a Mollet”, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha volgut
centrar enguany les XVIII jornades del Centre d’Estudis Molletans en un
element cabdal en la vida de les persones i del planeta i, alhora, estretament
lligat a la identitat molletana. Les jornades es duran a terme el 23 i el 24
d’octubre al Centre Cultural La Marineta amb un seguit de conferències
centrades en la relació històrica entre l’aigua i Mollet.
L’objectiu d’aquestes XVIII jornades és posar de manifest com l’aigua està lligada
a la història de Mollet i també a la seva identitat, una identitat que comença amb
el nom del poble, l’ús domèstic i agrícola, o l’aparició d’una nova indústria a
principis del segle XX. Les Jornades també volen posar de manifest com l’aigua
ha configurat el seu paisatge i quina influència ha tingut en la fixació de tradicions
i creences. També es veurà la relació que té amb la toponímia molletana.
Les Jornades tindran un important component d’informació inèdita, fruit de la
recerca dels membres del CEM, i per a la qual també ha estat molt important
també la memòria dels informants, homes i dones de la ciutat que, per l’edat,
l’ofici o el veïnatge, han estat primordials en la fixació de noms i de llocs de mines,
recs, pous, safarejos, etc. i en l’aportació de materials per a les exposicions.
Aquestes Jornades estan plantejades dins d’un ampli programa, amb
exposicions, passejades i cinefòrums, que durarà fins l’abril de l’any vinent.
Aquest diumenge 25 d’octubre tindrà lloc la primera de les passejades guiades
que formen part del programa. Les passejades són gratuïtes però és recomana
fer la inscripció adreçant-se al centre de serveis El Lledoner, de dilluns a
divendres de 10 a 13 h i de 15 a 20 h, o al centre de formació L’Ateneu Gran, de
dilluns a divendres de 15 a 21 h.
L’Ajuntament vol aprofitar aquest programa sobre l’aigua per manifestar
novament el seu compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, tal com ha
demostrat l’European Green Leaf, el guardó obtingut el passat mes de juny.
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L’objectiu d’aquestes XVIII jornades és posar de manifest com, en general,
l’aigua ha influït en la història de la humanitat i en les relacions entre els pobles
i, en particular, com està lligada a la identitat molletana, una identitat que
comença amb el nom del poble, a l’ús domèstic, agrícola i ramader que al llarg
del temps li han donat els molletans, a les variacions que, per be i per mal, ha
provocat a la seva geografia així com la influència exercida en tradicions i
creences.

Mentre que a les diferents ponències destaca el recull d’una part important de la
història de Mollet amb informació inèdita, fruït de les investigacions dels
col·laboradors del CEM, a les exposicions s’ha comptat amb la participació
inestimable de molletans i molletanes que per la seva edat o per les tasques que
han realitzat aporten uns testimonis privilegiats de quina ha estat la relació de
Mollet amb l’aigua al llarg dels anys.
A aquesta relació històrica, cal afegir el fet que enguany Mollet hagi estat
guardonada amb l’European Green Leaf pel seu compromís amb la sostenibilitat
i el medi ambient i, entre d’altres, per l’ús i la gestió racional que s’ha fet i es farà
de l’aigua.
Al marge de les conferències, les exposicions permanents i els cinefòrums, el 25
d’octubre hi hauran dues passejades guiades per diferents indrets on es posa de
manifest aquesta relació entre l’aigua i Mollet.
Per fer la inscripció gratuïta a les passejades guiades cal adreçar-se al centre de
serveis El Lledoner, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 20 h, o al centre
de formació L’Ateneu Gran de dilluns a divendres de 15 a 21 h
Així mateix, fins l’abril de l’any vinent, hi ha diferents actes programats centrats
en aquesta relació entre l'aigua i Mollet.
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