Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Els llibres i les roses tornaran a omplir Mollet
Com cada any, Mollet del Vallès celebrarà la diada de Sant Jordi amb un
seguit d’activitats organitzades per l’Ajuntament i les entitats de la ciutat.
Els actes començaran aquest divendres 22 d’abril i s’allargaran fins el
dissabte 30.
Les activitats per celebrar Sant Jordi a Mollet començaran el divendres 22 d’abril
a les 17.30 h amb un taller familiar de Dracs i Roses a la Biblioteca Can Mulà i,
a les 22 h, amb un dels plats forts de la celebració d’enguany: el Concert de Sant
Jordi a l’Església de Sant Vicenç coincidint amb el 25è aniversari de l’Escola
Municipal de Música i Dansa. El Cor Jove i Orquestra de Cambra, la coral
Ampacanta i Estoc de Veus interpretaran Glòria de Vivaldi.
Ja el dissabte 23, com es tradicional, durant tot el dia hi hauran instal·lades, en
aquest cas a la Rambla Fiveller i Balmes, les parades de roses i llibres. En cas
de pluja, les parades es traslladaran al Mercat Vell.
També per la Diada repeteix l’Audició de Sardanes a la Plaça de Catalunya i el
lliurament de premis del 13è concurs de Dibuix de Punts de Llibre organitzat per
la Biblioteca Can Mulà i en el qual han participat alumnes de totes les escoles de
la ciutat.
El diumenge 24, la Plaça de Prat de la Riba acollirà la Diada castellera de Sant
Jordi amb els Minyons de l’Arboç i els Castellers de Mollet.
Els actes de celebració finalitzaran el dissabte 30 amb el lliurament de premis
del XXV Certamen Literari de Sant Jordi.
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