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- Nota de premsa -

L’Ajuntament de Mollet participa en el curs “El Vallès, de
la societat agrària a la societat industrial”
L’Ajuntament de Mollet, a través del Centre d’Estudis Molletans, participa
en el curs “El Vallès, de la societat agrària a la societat industrial” que
desenvolupa la Fundació Bosch i Cardellach, a Sabadell, juntament amb la
UAB i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
El curs, que es va iniciar l’octubre i finalitzarà aquest novembre, és a càrrec
d’historiadors, especialistes de l’època i en el coneixement del territori, i pretén
posar de relleu la magnitud del canvi al Vallès de la societat agrària a la industrial
com una de les etapes més transcendentals en la configuració del nostre territori.
Aquest procés de transformació es va iniciar a finals del segle XVII en alguns
indrets del Vallès i es retardarà fins ben avançat el segle XX en d’altres, bastint
un nou paisatge, una especialització territorial i humana així com unes noves
relacions socials.
La intervenció del Centre d’Estudis Molletans va analitzar “El tèxtil i la pell, pilars
de la industrialització de Mollet a mitjan segle XX”.
El tèxtil i la pell
Durant la segona meitat del segle XIX, s’instal·len a Mollet la fàbrica de cotó de
Francesc Mateo i El Cotó, la primera fàbrica a Mollet que incorpora el vapor com
a fon d’energia. Al tombant del segle vénen la serradora, que esdevindrà farinera,
dels germans Moretó, la Pelleria i la sedera Can Fàbregas.
L’any 1913 es funda una segona sedera que consolida el tret diferencial de Mollet
respecte la resta de la comarca amb un clar predomini de la industria cotonera.
Es tracta de Can Mulà, una iniciativa exclusivament molletana impulsada per un
dels personatges més influents del Mollet de l’època: Frederic Ros.
A inicis del segle XX, doncs, s’inicia a Mollet una època de prosperitat industrial
on es difícil trobar una família on no hi hagi un dels seus membres treballant a la
Pelleria, Can Fàbregas o Can Mulà. Només aquestes tres empreses donaran
feina a un miler de treballadors, en un Mollet que aleshores no arribava als 3.000
habitants.
La conferència “El tèxtil i la pell, pilars de la industrialització de Mollet a mitjan
segle XX” es podrà tornar a escoltar el dilluns 16 de novembre a l’Ateneu Gran
a les 18 h.

El curs “El Vallès, de la societat agrària a la societat industrial” està adreçat a
professors, estudiants i ciutadania en general i, al marge de les sessions
teòriques, també hi ha sortides com la que es farà el dissabte 14 de novembre a
Sant Cugat del Vallès sota el títol “Del feudalisme al residencialisme, passant per
la industrialització feble”
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