Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Els dies 4, 5 i 6 d’abril, torna la Mostra Internacional de
Titelles de Mollet (MITMO)
La MITMO, que celebra enguany la 8a edició, ja s’ha convertit en la cita
cultural més destacada de Mollet. Una vintena d’espectacles ompliran de
titelles el centre de la ciutat durant el primer cap de setmana d’abril.
Els dies 4, 5 i 6 d’abril Mollet acollirà la 8a 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, 21 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 el pastisser Joan Ros 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 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.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va destacar 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”. De fet, per
primera vegada, també s’hi ha implicat l’Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats, tot empaquetant les galetes del Mollet Mullat. En aquest sentit, el
pastisser Joan Ros, va afirmar “que tots els mullem per la MITMO i estem
orgullosos de fer-ho”.
L’alcalde va fer un agraïment especial a la participació, una vegada més, dels
comerços de l’Associació de Botiguers Mollet Centre Comercial, les
pastisseries i els establiments de restauració “per la complicitat que
demostren amb la seva ciutat”.
El director de la Mostra i ànima de Galiot Teatre, Jordi Monserdà, va explicar el
contingut escènic de la MITMO i va destacar la presència d’una companyia
provinent de Bèlgica, la rellevància que prendrà el Mollet Mullat i la consolidació
del parc de les Pruneres com a espai escènic de la Mostra. Monserdà es va
mostrar molt il·lusionat de poder celebrar el 20è aniversari de la companyia

Galiot Teatre amb la 8a edició de la MITMO a ple rendiment: “Aquesta mostra
serà com fer un viatge en el temps, des de l’any 1994 quan vam iniciarnos com a companyia de titelles”.

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
11 espectacles per al públic infantil
1 companyia d’adults
2 instal·lacions de gran format durant
2 espectacles itinerants
Espectacle de cloenda

Punts destacats de la 8a edició de la MITMO


Els titelles van al Mercat, dissabte 29 de març
El proper dissabte, 29 de març, el Mercat Municipal ha convidat els titelles.
Es prepararan 3 recorreguts per tal que les famílies busquin els titelles que
s’amaguen en les diferents parades. En finalitzar el recorregut, els nens i
nenes participants s’enduran una gorra de la MITMO. A més, a la 1 del
migdia, Galiot representarà l’obra En patufet al Mercat Municipal.



El Mollet Mullat es fa gran
El Mollet Mullat és un titella que s’ha convertit en la mascota i el referent de
la MITMO. Enguany es farà més gran i serà mòbil, de manera que podrà
anar per tots els espais escènics de la MITMO i donar la benvinguda a tots
eles espectacles! A més, participarà en un espectacle itinerant propi: El mar
de Mollet.



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 en places, parcs o itinerants per
diferents carrers. El gran parc central de Mollet, el parc de les Pruneres,
acollirà enguany una instal·lació de gran format durant tot el cap de
setmana.



Col·laboració amb el Club Super3
Per segon any, la MITMO i el Super3 col·laboren. El canal infantil farà
difusió de la Mostra als seus socis i telespectadors, mentre que tots els
súpers obtindran una gorra de la mostra i podran entrar gratuïtament



Punt d’Informació
Un any més, la MITMO tindrà un Punt d’informació situat al quiosc de la
plaça de Catalunya. Allà s’hi podrà trobar:
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
o Informació de la MITMO


Patrimoni turístic i cultural: el Menhir de Mollet i el Museu Abelló
Tot aprofitant el volum de visites que la MITMO porta a la ciutat, s’han
programat en diferents horaris una sèrie de recorreguts comentats al Menhir
de Mollet. Sota el títol “Els enigmes del Menhir” s’explicaran les principals
característiques d’aquest menhir del neolític, que es troba exposat al jardí
literari de la Biblioteca Can Mulà.
Així mateix, el Museu Abelló serà obert durant tot el cap de setmana per tal
d’oferir l’oportunitat a molletans i visitants de descobrir els seus tresors.

Implicació del teixit de la ciutat


Els aparadors dels titelles
Repetint l’èxit dels dos anys anteriors, 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
diferents prodcuccions i titelles que Galiot ha construït al llarg dels seus 20
anys de vida. Les persones que facin tot el recorregut pels diferents
aparadors i completin la butlleta que trobaran a les botigues participants
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:
- Cal Rebull
- Joieria Venus
- Marga Moda
- Dolç Pecat
- Patim Patam
- Nya Spa
- Electrodomèstics Carretero
- Candini Art
- Ego Perruquers
- Cansaladeria Brunés



El menú dels titelles
I enguany també es tornarà a repetir l’experiència del Menú dels Titelles. 8
restaurants de la ciutat ofereixen un menú per als dies de la Mostra de
Titelles que té un preu tancat de 13 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
- La Molleta
- L’Odri



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 en una bosseta de 3 unitats al Punt
d’informació de la Mostra i als diferents espais escènics.
Les pastisseries que participen són:
- Forn de Sant Vicenç
- Forn pastisseria Prat
- Fleca Llargués
- Pastisseria Lorena
A més, enguany també s’han implicat directament amb la Mostra els nois i
noies del taller de pastisseria del Centre Ocupacional El Bosc (IMSD), tot
fent les bossetes de berenar amb les galetes del Mollet Mullat.

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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