Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet presenta la 7a edició de la Mostra Internacional
de Titelles, MITMO, que es farà el 5, 6 i 7 d’abril


En la 7a edició, la Mostra Internacional de Titelles de Mollet continua
creixent, amb la ferma voluntat que es converteixi en un referent del
calendari de fires de teatre del país.



Una de les novetats d’aquest any és la col·laboració amb el Club
Súper3, que suposarà ampliar la difusió de la MITMO i atreure visitants
d’arreu de Catalunya



A mida que va creixent, MITMO suma suports i col·laboracions. Un any
més, hi col·labora el teixit comercial, la restauració i les pastisseries de
la ciutat

Els dies 5, 6 i 7 d’abril Mollet acollirà la 7e 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 s’han presentat el passat divendres, 22 de
març, en una roda de premsa en la qual hi ha participat l’alcalde, Josep
Monràs, el director de la Mostra, Jordi Monserdà i representants del teixit
comercial, Mario Alarcón (de la Joieria Venus), dels restaurants que participen
en el Menú dels Titelles, Teresa Tariel (de la Llar d’en Tariel) i de les
pastisseries de la ciutat, Francesc Prat (de la Pastisseria Prat).
També hi van assistir la regidora de Cultura i Comerç, Mercè Pérez; la regidora
d’Arts Escèniques, Mercè Bertran; i la regidora de Promoció de la Ciutat,
Carme Olària.
La ciutat ja ha fet un espai en la seva pròpia agenda cultural per ubicar aquest
esdeveniment, tot coincidint amb l’arribada de la primavera. Una llavor
sembrada fa 7 anys que comença a donar uns fruits molt importants. Tal com
destacava l’alcalde, “més important que els recursos que tenim, són les
persones que fan possible la Mostra; gent que s’estima el projecte i
s’estima la ciutat i, amb aquesta ànima, la MITMO té l’èxit assegurat”.

El volum d’activitats de la MITMO













Espectacle itinerant inaugural
Cal Titella - Espai lúdic i de creació per a infants durant tot el cap de
setmana.
Parades d’artesania sobre el món del titella
2 tallers de construcció de titelles de tija i de guant
12 companyies infantils
17 representacions
1 companyia d’adults
1 instal·lació de gran format durant tot el cap de setmana
1 espectacle itinerant
1 instal·lació de participació lliure dedicada als titelles
Espectacle de cloenda
Els titelles de Galiot visitaran 9 escoles bressol

El director de la Mostra, Jordi Monserdà, també destacava la celebració a
Mollet de la trobada anual d’UNIMA Catalunya (Unió Internacional de la
Marioneta), ja que “portarà a la ciutat, durant els dies de la Mostra,
representants de moltes companyies de titelles i els delegats d’UNIMA a
nivell mundial, cosa que servirà per donar encara més projecció
internacional a MITMO de cara a futures edicions”.

Novetats de la 7a edició de la MITMO


Club Súper 3 (TV3)
MITMO col·labora aquest any amb el club que té més socis de Catalunya, el
Club Súper 3. La col·laboració estableix la difusió de la MITMO per part
d’aquest canal (a través de la revista dels Súpers, el Canal Súper 3, la
pàgina web, etc) a canvi de l’entrada gratuïta per als socis amb carnet a
aquells espectacles de pagament i una gorra gratuïta amb la mascota de la
Mostra, el Mollet Mullat.
Amb aquesta col·laboració s’espera atreure nombrosos visitants d’arreu del
territori i ampliar, així, tant el públic com la presència de la MITMO.



Nous espais escènics: la Biblioteca Can Mulà i La Marineta
Durant els dies de la Mostra, la Biblioteca acollirà un espectacle de petit
format per a infants a partir de 5 anys. A més, també acull exposicions
relacionades amb el món dels titelles.
La Marineta, que ja ha acollit espectacles en altres edicions de la MITMO,
acull enguany una exposició de titelles de la companyia de Jordi Bertran.



Punt d’Informació
El Punt d’informació de la MITMO, situat al quiosc de la plaça de Catalunya,
agafarà enguany més visibilitat i concentrarà diverses tasques relacionades
amb la MITMO i la promoció de la ciutat:
o Informació de promoció de la ciutat
o Informació turística de la comarca
o Realització d’enquestes de satisfacció als visitants
o Lliurament de les gorres als súpers
o Venda de xapes i clauers del Mollet Mullat
o Venda de les galetes del Mollet Mullat

o Informació de la MITMO


Segueix MITMO pel Twitter
El compte de twitter de l’Ajuntament de Mollet (@ajmollet) informarà de tota
la programació i activitats relacionades amb la Mostra de Titelles. També
s’ha creat una etiqueta (hashtag) per a la Mostra: #mitmo.



Visita del Club de Lleure Camper Club Catalunya
Coincidint amb la MITMO; acamparan a Mollet (parc de Ca l’Estrada) més
de 70 autocaravanes, amb l’objectiu de conèixer Mollet i la MITMO. És el
primer club d’autocaravanes legalitzat a l’estat espanyol.

Implicació del teixit de la ciutat
Els aparadors dels titelles
Repetint l’èxit de la passada edició, 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 del titelles. Es tracta d’un circuit pels
aparadors de diferents botigues del centre decorats amb elements del món dels
titelles. Les persones que facin tot el recorregut pels diferents aparadors i
completin la butlleta que trobaran a les botigues participants o la Biblioteca Can
Mulà, podran recollir una xapa del Mollet Mullat, la mascota de la Mostra de
Titelles, al Centre Cultural La Marineta.
Les botigues que formen part del 2n circuit dels aparadors dels titelles són:
- Flavià Joiers
- Joieria Venus
- Kukades
- Angulo Calçats
- Issim
- Benetton
- Marga
- Llaminadures el Fax
- Egosistema
- Mama Lloca
A banda dels aparadors dels titelles, la Mostra compta amb dos patrocinadors
d’honor: Mobles Chacón i l’Associació de Comerços i Bars del Parc de les
Pruneres.
El menú dels titelles
Un any més, alguns dels restaurants de la ciutat també participen de
l’esdeveniment tot oferint un menú per als dies de la Mostra de Titelles que té
un preu tancat de 12 euros per als adults i 8 euros el menú infantil (iva inclòs).
Els restaurants que oferiran el menú dels titelles són:
- Sis sentits
- Cal Guardabosc
- Racó de Ca la Leo
- Restaurant Beumala
- Casa Gerardo

-

Ebano
La llar d’en Tariel

Els Mollets, un dolç molt molletà
Les pastisseries de la ciutat participaran a la Mostra de Titelles amb l’elaboració
dels Mollets, les galetes artesanes pròpies de la ciutat, que decoraran en color
blau en honor al Mollet Mullat, la mascota de la Mostra. Aquestes galetes es
podran comprar al Punt d’informació de la Mostra de Titelles, durant els 3 dies
que duri l’esdeveniment.
Les pastisseries que participen són:
- Forn de Sant Vicenç
- Pa i Cafè de l’Àvia
- Forn i pastisseria Prat
- Fleca Llargués
- Pastisseria Lorena
- Forn de pa i pastisseria Vínzia
Durant els dies de la Mostra de Titelles, els hotels de la ciutat també oferiran
preus especials per a les persones que hi vulguin fer nit.

Adjuntem el programa oficial de la Mostra de Titelles i una fotografia de grup
amb totes les persones que fan possible la Mostra.
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