Oficina de Premsa

- Nota de premsa Èxit rotund de la 9a Mostra Internacional de Titelles de Mollet

Mollet del Vallès, capital dels titelles
Aquest cap de setmana, Mollet ha celebrat la 9a edició de la Mostra
Internacional de Titelles (MITMO) repetint i superant l’èxit de participació
d’edicions anteriors.
La MITMO s’ha consolidat ja en l’agenda cultural i familiar del mes d’abril tant a
la ciutat com a nivell comarcal i de Catalunya. Tot i que és difícil establir una
dada concreta de la participació total, es pot afirmar que tots els espectacles
han gaudit de ple rotund de públic. I és que els assistents han estat, tant,
ciutadans provinents de Mollet, com d’arreu de Catalunya i fins i tot del sud de
França.
Tal i com ha valorat l’alcalde, Josep Monràs: “La valoració d’aquesta nova
edició és pot definir amb la paraula: èxit”. A més, ha fet èmfasi en que
“l’èxit també ha repercutit positivament en el comerç, els restaurants,
l’activitat cultural i econòmica, és a dir, en l’orgull de ciutat”
Tots els espectacles de la Mostra han fet ple i, de fet, en tots els passis a l’aire
lliure s’han omplert les cadires i centenars de persones han seguit l’obra a peu
dret. Cal destacar que la climatologia no va impedir que les activitats es
realitzessin. Així doncs, tot i que aquelles activitats previstes a l’aire lliure tant a
la plaça de Catalunya com a la plaça Prat de la Riba es van haver de moure als
espais coberts del Mercat Vell i la Sala Fiveller, respectivament, això no va
afectar a l’assistència del públic Pel que fa als espectacles a l’interior, també
han tingut ple total, omplint tot l’aforament permès, fins i tot, concentrant públic
fora.
L’alcalde ha volgut agrair tant a Galiot Teatre, com als comerços, els
restaurants de la ciutat el personal de l’Ajuntament, els agents cívics, i totes les
persones que van participar per la feina realitzada, ja que entre tots han fet
possible l’èxit de la Mostra.

La Xarxa de Comunicació Local retransmet en directe la MITMO a tota Catalunya
Aquest any ha estat el primer en el que La Xarxa de Comunicació Local ha
retransmès en directe la MITMO. Dissabte a la tarda, el programa 1món.cat va
ser l’encarregat de fer-ho i va poder captar perfectament l’ambient festiu que es
respirava a la ciutat, així com el nombrós públic assistent.

Adjuntem fotografies (Fotografies “MITMO 1” i “MITMO 2” han d’anar signades
com a Toni Torrillas).
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