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- Convocatòria de premsa -

Mollet celebra Per Molts Anys, la festa de la gent gran,
del 4 al 10 de maig
Al llarg de la setmana del 4 al 10 de maig, la ciutat s’omple d’activitats a
partir d’un extens programa organitzat per l’Ajuntament en col·laboració
amb les entitats de gent gran de Mollet. Els molletans i molletanes de més
edat mostren el seu dinamisme, a partir de la tasca creativa que han
desenvolupat al llarg del curs.
El programa Per Molts Anys d’enguany s’inicia dilluns 4 de maig, a 2/4 de 5 de
la tarda, amb la inauguració a La Marineta de l’exposició Mollet, una ciutat de
cinema, una mostra d’arts plàstiques, vídeo i instal·lació de fotogrames, que es
podrà veure fins al 22 de maig.
El cinema de tots els temps és la temàtica a l’entorn de la qual giren les
activitats que formen part del programa, però també ho fan, la música, el teatre,
l’esport, les manualitats, la ràdio...i, fins i tot, l’ús de les noves tecnologies.
La música del grup de playback de jubilats i pensionistes de Can Pantiquet, el
teatre i la música del grup de playback d’Amics de l’Art de Mollet, la caminada
pels Pinetons, el ball de germanor o el cinefòrum de la pel·lícula Hitchcook, són
algunes d’aquestes activitats, que tindran lloc a Mollet, al llarg de la setmana.
Per Molts Anys també inclou un homenatge a les persones grans de Mollet que
el 2015 esdevenen centenàries. Tindrà lloc el 4 de maig, a les 6 de la tarda, al
Mercat Vell.
Adjuntem el programa d’activitats.
Per Molts Anys! 2015. La festa de la gent gran de Mollet
Inauguració: Dilluns 4 de maig
16.30 h
La Marineta

Mollet del Vallès 28 d’abril de 2015
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

