Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Els dies 17, 18 i 19 d’abril, torna la Mostra Internacional
de Titelles de Mollet (MITMO)
La MITMO, que celebra enguany la 9a edició, ja s’ha convertit en la cita
cultural més destacada de Mollet. Els titelles seran els veritables
protagonistes de la ciutat durant el tercer cap de setmana d’abril, ocupant
els espais més cèntrics amb prop d’una cinquantena d’espectacles,
activitats lúdiques, instal·lacions i paradetes.
Els dies 17, 18 i 19 d’abril Mollet acollirà la 9a edició de la Mostra Internacional
de Titelles de Mollet (MITMO), la fira titellaire més important del país, que
organitzen l’Ajuntament de Mollet i la companyia Galiot Teatre.
El programa i les principals novetats es van presentar ahir a la tarda en una
roda de premsa que va anar a càrrec de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, el
director de la Mostra, Jordi Monserdà i Geanina Hornea del restaurant Casa
Gerardo, com a representant del teixit comercial de la ciutat, que enguany s’ha
tornat a implicar activament amb la Mostra, amb els aparadors dels titelles, el
menú dels titelles i les galetes del Mollet Mullat (una versió en color blau de les
galetes de Mollet, tot emulant la mascota de la MITMO, el Mollet Mullat).
També van assistir la regidora de Cultura i Comerç, Mercè Pérez; i la regidora
de Promoció de la Ciutat, Carme Olària.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha destacat que la Mostra és un dels
projectes més emblemàtics de Mollet, ja que, a banda de la importància a nivell
cultural i d’activitat “implica molts sectors de la ciutat que constitueixen la
gran ànima de la MITMO; perquè Mollet és una gran ciutat formada per
grans persones”. En aquest sentit, Geanina Hornea de Casa Gerardo va
agrair a l’Ajuntament de Mollet i a tots els sectors de la ciutat que participen a la
MITMO la seva implicació i en especial va donar gràcies “per les oportunitats
que poseu a l’abast del comerç de la ciutat”.
El director de la Mostra, Jordi Monserdà de Galiot Teatre, va explicar tot el
contingut escènic de la MITMO. Tal i com va exposar, la ciutat de Mollet
s’omplirà amb més de 12 companyies nacionals i internacionals, s’oferiran més
de 27 representacions, una instal·lació de gran format, una carpa museu dels
titelles, un espectacle per a adults i diferents espectacles itinerants, paradetes
d’artesania i atraccions antigues. En resum, “45 representacions i moments
màgics que es mouran amb aquests personatges tan peculiars com són
els titelles”, va concloure Monserdà.

Enguany, els alumnes de les escoles bressol de la ciutat, així com els de
l’Escola d’Educació Especial Can Vila, centre que ha col·laborat amb la Mostra
des dels seus inicis, gaudiran de la visita dels titelles durant els dies previs al
cap de setmana de la MITMO, del 9 al 16 d’abril. Aprofitant la proximitat de la
diada de Sant Jordi, Galiot Teatre els porta, en primícia, el nou espectacle, La
llegenda de Sant Jordi, que també serà present a la Mostra.

El volum d’activitats de la MITMO










Visites dels titelles a les escoles bressol de la ciutat i a l’Escola d’Educació
Especial Can Vila
Espectacle itinerant inaugural
Cal Titella - Espai lúdic i de creació per a infants durant tot el cap de
setmana.
Parades d’artesania del món del titella
11 companyies amb 17 representacions per al públic infantil
1 espectacle per al públic adult
2 instal·lacions de gran format
1 espectacle itinerant
Espectacle de cloenda

Punts destacats de la 9a edició de la MITMO


Els titelles aniran a les escoles bressol i a l’Escola d’Educació Especial Can
Vila, de Mollet
Del 9 al 16 d’abril, el nou espectacle de Galiot Teatre, La llegenda de Sant
Jordi, s’estrenarà i representarà a les escoles bressol i a l’Escola d’Educació
Especial Can Vila, coincidint amb la proximitat de la Diada de Sant Jordi.



El Mollet Mullat
El Mollet Mullat és un titella que s’ha convertit en la mascota i el referent de
la MITMO. Un any més, arribarà del fons del mar i apareixerà de dins d’una
gran caixa màgica, per passejar-se pels carrers de la ciutat i participar de la
festa.



El carrer i les places com a espais escènics
Un dels objectiu principals de la MITMO és omplir les places i els carrers
d’activitat i de titelles; i és que la Mostra és sinònim de primavera. Per això
la gran majoria dels espais escènics són places, parcs i diferents carrers del
nucli urbà. El gran parc central de Mollet, el parc de les Pruneres, acollirà
enguany diverses instal·lacions de gran format durant tot el cap de setmana,
com el Petit Museu del Titella.



Col·laboració amb el Club Super3
Per tercer any, la MITMO i el Super3 col·laboren. El canal infantil, mitjançant
la difusió de la Mostra als seus socis i telespectadors. Per la seva banda,
l’organització obsequiarà tots els súpers amb una gorra i la possibilitat
d’entrar gratuïtament als espectacles de pagament.



Punt d’Informació

Un any més, la MITMO té un Punt d’informació situat al quiosc de la plaça
de Catalunya, on s’hi ofereix:
o Informació de la MITMO
o Informació de promoció de la ciutat
o Informació turística de la comarca
o Lliurament de les gorres als súpers
o Venda de xapes i clauers del Mollet Mullat
o Venda de les galetes del Mollet Mullat

Implicació del teixit de la ciutat


Els aparadors dels titelles
La Mostra Internacional de Titelles de Mollet torna a comptar amb la
participació de l'Associació de Botiguers de Mollet Centre Comercial per fer
els aparadors dels titelles. Es tracta d’un circuit pels aparadors de diferents
botigues del centre, decorats amb les produccions i els titelles de Galiot
Teatre, que han anat construint al llarg de la seva existència. En total, són
deu aparadors amb representacions de deu contes populars. Les persones
que facin tot el recorregut pels diferents aparadors i completin la butlleta que
trobaran a les botigues participants podran recollir una nova xapa del Mollet
Mullat, la mascota de la Mostra de Titelles, al Centre Cultural La Marineta.
Enguany, com a novetat, els dies 10 i 15 d’abril hi haurà representacions de
contes de deu minuts als aparadors dels comerços participants. La
participació és oberta a tothom i el punt de trobada serà a la Plaça
Catalunya, a les 18 h.
Els aparadors que formen part del 4t cicle dels aparadors dels titelles són:
- Flavià Llobet
- Dolç Pecat
- Calçats Angulo
- Nya
- Electrodomèstics Carretero
- Llaminadures El Fax
- Ego Sistema Perruquers
- Bambi
- Brunés
- Centre Cultural La Marineta



El menú dels titelles
Deu restaurants de la ciutat ofereixen un menú per als dies de la Mostra de
Titelles que té un preu tancat de 14,5 euros per als adults i 8,5 euros el
menú infantil (iva inclòs).
Els restaurants que oferiran el menú dels titelles són:
- Beumala
- Ca la Leo
- Casa Gerardo
- El Racó del Mediterrani
- La Molleta
- La llar d’en Tariel

-

La Tacita de Plata
Manjari Restaurant
Pizzeria Il Lago de Como
Sis Sentits



El Mercat Municipal amb els titelles
Dissabte 11 d’abril, de 10.30 a 12.30 h, els nens i nenes que ho vulguin
podran participar en una gimcana, amb premi, al Mercat Municipal. A les
12.30 h, Galiot Teatre representarà el primer espectacle de la Mostra: Palla,
fusta, pedra.



El Mollet Mullat de xocolata
El diumenge 19 d’abril a les 14 h el Forn de Sant Vicenç (antiga Casa
Forner Nou), farà una gran figura de xocolata del Mollet Mullat i obsequiarà
els nens i nenes amb un petit peix de xocolata.



Un gran titella de guant
Els joves del Centre Cívic l’Era, amb els talleristes de paper maché
Bufallums, faran un gran titella de guant, el nou Mollet Mullat. El titella se
sortejarà el 14 d’abril, un cop acabats els contes dels aparadors. Els
números per al sorteig es donaran amb la butlleta emplenada pels
aparadors.

(Adjuntem una fotografia de grup amb totes les persones que fan possible la
Mostra i un dossier de premsa)
Mollet del Vallès, 9 d’abril de 2015
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