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ELS REPTES DEL NOU MIL·LENNI
Centre d’Estudis Molletans i Centre d’Estudis per la Democràcia
La vocació del Centre d’Estudis Molletans de donar a conèixer la realitat molletana i del Baix
Vallès en les múltiples variants del coneixement, ens va portar, enguany, a pensar en un tema
de debat per a les Jornades deTardor que surt una mica dels plantejaments habituals d’aquesta
trobada anual. I ho dic perquè no portem a debat realitats tangibles o episodis històrics
coneguts, sinó que volem parlar més aviat de conceptes, i conceptes tan bàsics com democràcia,
llibertat, seguretat, drets públics...
I tot això, alhora, ho volem enfocar a partir d’un fet que ens caracteritza com a ciutat des de
fa molts anys i que és el de tenir, en el nostre terme, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
fins ara conegut com l’Escola de Policia de Catalunya. Ens ha semblat que era un bon moment
d’acostar aquesta institució –de la qual, com a molletans, sempre ens n’hem sentit molt
orgullosos– al públic que segueix habitualment les activitats del Centre d’Estudis Molletans,
perquè és important conèixer com es forma la policia de Catalunya que ens ha de garantir, als
ciutadans, els nostres drets i les nostres llibertats en el marc democràtic de què ens hem dotat.
I aquí també volem parlar de la policia municipal, perquè també n’és un part més, però una part
també important com a garant d’aquests drets col·lectius.
Tot aquest plantejament surt, també, d’un altre factor molt important, una oportunitat, de fet, per
a Mollet, com és l’existència del Centre d’Estudis per la Democràcia i la posada en marxa de les
seves activitats. Enguany, quan estem a punt de conèixer el guanyador del I Premi Jordi SoléTura
per a una tesi doctoral sobre la democràcia, ens ha semblat que també havia arribat un altre moment,
el de començar a treballar plegats els nostres dos centres d’estudis municipals. I per això hem
agafat l’element motriu, definitori, estructural del Centre d’Estudis per la Democràcia, la democràcia,
i l’hem posat en joc amb un element vertebrador del CEM, el coneixement de la nostra realitat, per
contribuir a conèixer millor una institució que té molt a veure amb la democràcia i amb nosaltres,
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Estem convençuts que l’experiència serà d’alt nivell. Només cal veure el programa i els ponents
que hi participen, la bona feina dels responsables del Centre d’Estudis Molletans, sempre
solvent i plenament reconeguda, i el compromís dels membres del Consell Assessor del Centre
d’Estudis per la Democràcia. A tots ells, el meu agraïment i reconeixement.
Aquesta és la primera experiència en comú dels dos centre d’estudis municipals: tot just
encetem un llarg camí de treball per al foment dels estudis, del coneixement i, per tant, d’una
forma fonamental de democràcia.
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