Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El Carmanyola Sound torna a Mollet
El proper 1 d’octubre, el parc de Les Pruneres, acollirà el Carmanyola Sound,
un conjunt de concerts diürns de petit format que per segon any consecutiu
visitarà la ciutat de Mollet. Des del 2013, aquest esdeveniment s’ha convertit
en una cita anual ineludible al Baix Vallès per conèixer els Dj’s locals.
El dissabte 1 d’octubre, des de les 12 h fins les 22 h, el parc de Les Pruneres de
Mollet acollirà el Carmanyola Sound, un esdeveniment en el qual hi col·labora
l’Ajuntament de Mollet i aplega tallers infantils, familiars i per a adults, concerts en
directe i, com no, les sessions de Dj’s, el veritable segell del Carmanyola Sound.
De fet, el Carmanyola Sound va néixer amb la intenció se ser un espai de trobada
per passar un dia de pícnic en companyia, escoltant música en directe i
recuperant amb respecte els espais públics.
Amb aquesta pretensió de respectar l’entorn natural i la gestió dels residus
generats, l’organització potencia l’ús de la carmanyola com a recipient
reutilitzable d’aliments alhora que en els espais on es realitzen les activitats, per
les consumicions, hi ha gots reutilitzables i també contenidors per reciclar.
D’aquesta manera, Mollet del Vallès segueix apostant per aquelles activitats
respectuoses amb el medi ambient, un compromís que ha portat a la ciutat el ser
reconeguda amb l’European Green Leaf 2015.
Concerts
 12.00 – 12.45
 12.45 – 13.45
 13.45 – 14.45
 14.45 – 15.45
 15.45 – 16.45
 16.45 – 17.45
 17.45 – 18.45
 18.45 – 19.45
 19.45 – 21.00
 21.00 – 22.00

RADIOBOTS (infantil)
Dj Superbush
IHY
Choplin
Adonai
MiSS Is hOOk
Ariadna Rulló
Lele
La Bambula
Vendaval

Tots els concerts i les activitats són gratuïtes.
(adjuntem cartell)

Per pasar el dia com un pingnic
Mollet del Vallès, dilluns 26 setembre de 2016
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

