Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

Inauguració de les Jornades El tèxtil a Mollet i
passejada pels comerços participants
Aquest divendres, 3 d’octubre, a les 6 de la tarda, s’inauguren les
Jornades del Centre d’Estudis Molletans dedicades al passat tèxtil de la
ciutat. Prèviament, tindrà lloc una passejada per descobrir els comerços
que participen en la iniciativa Mollet és tèxtil.
L’Associació Mollet Centre Comercial i els botiguers del carrer de Barcelona
participen en les activitats de les XVII Jornades del CEM amb la iniciativa Mollet
és tèxtil. Durant tot el mes d’octubre, diferents botigues d’aquest eix comercial
llueixen en els seus aparadors fotografies o material relacionat amb el passat
tèxtil de la nostra ciutat.
El proper divendres, a 1/4 de 6 de la tarda, es farà una passejada pels diferents
comerços per descobrir aquesta iniciativa de la mà de les regidores de
Promoció de la Ciutat, Carme Olària, i Promoció Comercial, Mercè Pérez.
Comerços participants: Quim's; Carme Foz; Girls and Cotton; Forn de Sant
Vicenç; Ibèrics; Marga; Nara; Puman; Angulo; Basolí; Clavia Llobet; Cotet;
Dani; Dolç Pecat; Entresabons; Gris; Íssim; ITC; Multi Opticas; Òptica
Andorrana; Pous; Rebull; Venus; i Patim Patam.
A ¾ de 6, l’Ajuntament ha convocat el centenar de persones, informants i
testimonis, que han col·laborat amb el CEM en la recopilació de material, fotos,
informació, etc, sobre el tèxtil a la ciutat, per fer una fotografia de grup. Es farà
a la plaça de Prat de la Riba, davant del Mercat Vell, i comptarà amb la
presència de l’alcalde, Josep Monràs.
Tot seguit, a les 6 de la tarda, tindrà lloc la inauguració de les Jornades al
Mercat Vell, amb la benvinguda a càrrec de l’alcalde i l’estrena del documental
Batec de telers. Vivències del tèxtil a Mollet del Vallès.
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