FES-HO PER TU,
PELS TEUS
I PER TOTHOM!

#Mollet
#quedatacasa
#quedateencasa

Enguany Sant Jordi serà diferent
i per això et regalem lectures digitals km 0
Un món sense mapes

Notes

Un viatge visual i vivencial per alguns
del molts racons de món que va visitar
i pintar Joan Abelló.

Revista-llibre que aplega centenars
d’articles sobre Mollet i el Baix Vallès.
Constitueix la principal font
d’informació sobre aquest territori.

Catàleg de l’exposició amb motiu de la
celebració del 20è aniversari del
Museu Abelló.

35 volums publicats.

L’educació a Mollet

100 anys de mercat a Mollet

Volum excepcional de Notes, dedicat
íntegrament a la història de l’educació
i les escoles de Mollet, al llarg de 150
anys.

Mollet no seia el que és sense els
seus mercats, que suposen un pol
d’atracció que va molt més enllà de la
mateixa població.
Publicat amb motiu de la inauguració
del Mercat Municipal.

Entre salons

La vida rural a Gallecs

Una mirada artística, pels vestigis del
modernisme, a través dels salons de
famílies benestants i cultivades de la
Barcelona de finals del s. XIX i principis del
XX, a propòsit de l’amistat que unia el
músic Enric Granados i el pintor Carles
Pellicer, mestres i mentor de Joan Abelló.

Un relat de la vida quotidiana a
Gallecs escrit a partir dels dietaris
personals d’un pagès autodidacta:
Joan Ros Herrero (1895-1978)

Etnobotànica de Gallecs

Guia de les escultures

Recull dels usos populars de les
plantes d’aquest territori, a partir del
record de les darreres generacions que
les han utilitzades.

Un passeig per conèixer i
descobrir les escultures
metàl·liques dels carrers i places
de Mollet des d’una perspectiva
artística i també tècnica.

Moledo, Mollet (993-1993)

Veus de dones

Llibre de síntesi, divulgatiu i alhora
rigorós, sobre la història de la nostra
població.

Recull de relats breus, on diverses
generacions de molletanes ens
expliquen com era el Mollet que van
viure.

Publicat amb motiu de la celebració
del mil·lenari de la ciutat.

La Farinera Moretó

Geografia local de Mollet

Una de les farinetes més grans del
país. Una empresa més que
centenària, que ha esdevingut la
fàbrica en actiu més antiga de Mollet.

Llibre històric, publicat el 1893, on
dos mestres -Vicenç Plantada i Josep
Payà- retraten el Mollet de finals del
segle XIX.
És el llibre més antic que es coneix
sobre Mollet.

Aquí trobaràs moltes més lectures sobre Mollet i el Baix Vallès.
La informació de les vostres dades a partir de la qual us enviem aquest correu és tractada amb la màxima confidencialitat i no es cedeix a terceres persones alienes al
Centre d’Estudis Molletans - Ajuntament de Mollet del Vallès. Aquestes dades només s’utilitzaran per donar-vos informació de l’activitat del Centre. Per a més
informació sobre els drets que teniu respecte a les vostres dades, podeu consultar la nostra política de privacitat.

