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- Nota de premsa –

Neix Arts i Escena
L’Ajuntament de Mollet ha presentat el programa Arts i Escena, un ampli
ventall de diferents propostes culturals com ara teatre, música, dansa,
exposicions, cinema o arts visuals que es concentraran entre l’octubre i el
març als principals espais culturals de la ciutat com el Teatre Can Gomà, el
Centre Cultural la Marineta, El Lledoner, el Museu Abelló o el Mercat Vell.
A l’hora de donar a conèixer l’oferta cultural d’Art i Escena, l’Ajuntament s’ha
marcat com a objectiu compactar-la en un únic document amb el propòsit de ferla pública de forma més homogènia i, per tant, que arribi més fàcilment a tots els
públics.
En aquest sentit, per la regidora de Cultura, Mercè Pérez, és important “donar
a conèixer i donar suport a tot el que passa al nostre municipi, però també,
al tractar-se d’una programació àmpliament diversa, crear nous públics”.
Segons la regidora, la intenció és “buscar noves eines per seguir impulsant
la cultura. Hem de reivindicar les arts escèniques i facilita’ls-hi espais per
donar-les a conèixer a la ciutadania”.
De la seva banda, per la regidora de Comunicació, Mireia Dionisio, aquesta
iniciativa demostra que “tenim projectes i tenim la voluntat de fer-los realitat
a partir dels compromisos que adquirim amb els molletans i les molletanes,
com en aquest cas, ja que la proposta formava part del nostre programa
electoral”.
Entre altres, fins al mes de març, la programació inclourà l’espectacle En tu
Mente, del mentalista Luís Pardo aquest proper 10 de desembre, Orgasmos, la
Comèdia amb Roger Pera, El Màgic d’Oz, els espectacles del Mag Lari o Lo
mejor de Pepe Rubianes, o l’exposició Entre Salons Pellicer & Granados que ja
es pot veure al Museu Abelló.
Així mateix, a aquesta programació s’uniran els espectacles infantils i juvenils
de la Xarxa.
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