Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Més de 3.000 alumnes assisteixen a la campanya de
teatre a les escoles de Mollet del Vallès
Durant el curs 2011-2012 els alumnes d’infantil i primària de tots els
centres d’ensenyament de Mollet del Vallès, inclosa l’Escola Especial Can
Vila, han pogut gaudir d’espectacles de música i teatre al Teatre Municipal
Can Gomà i al Mercat Vell.
El passat 29 de maig, l’espectacle de música Pica de mans, de la Companyia
Pentina el gat, va cloure el cicle de Teatre a les escoles amb dues sessions al
Teatre Municipal Can Gomà.
La campanya, que es va iniciar a finals de febrer, ha portat tres espectacles de
música i un de teatre a Mollet del Vallès. El públic assistent han estat els
alumnes de totes les escoles de la ciutat amb edats compreses entre els 3 i el
12 anys, des de P3 fins a 6è de primària.
Els espectacles de música als quals han assistit han estat:
 L’ombra dels Beatles, de la Companyia Litus, per a alumnes de 5è i 6è
 Landri “El rumberu” de la Companyia Dani Landri, per a alumnes de 3r i 4t
 Pica de Mans, de la Companyia Pentina el gat, per a alumnes de 1r i 2n
Els alumnes més petits, de P3, P4 i P5 han pogut veure l’ espectacle de teatre
d’ombres:
 Xarop de Cargol, de la Companyia Mercè Framis.
Aquesta activitat l’organitza cada any l’Ajuntament de Mollet, en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, per apropar, des de les escoles, el teatre i la
música a tots els nens i nenes de la ciutat.
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