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- Nota de premsa -

El CEM presenta una exposició de fotografies antigues
sobre el Carnaval als aparadors de les botigues
A partir de divendres 10 de febrer, les botigues del centre de la ciutat
acolliran una seixantena de fotografies sobre el Carnaval a Mollet, des de
la dècada de 1910 fins als anys 90. Es tracta sobretot d’imatges cedides per
la ciutadania en resposta a la crida que va fer el Centre d’Estudis Molletans
(CEM).
Un any més, el CEM ens proposa una exposició de fotografies a l'entorn del tema
d'estudi de les jornades i del Notes: el Carnaval. L’exposició Retrats de festa,
memòria fotogràfica del Carnaval de Mollet mostra fotografies antigues que
il·lustren com es vivia aquesta festa popular a la ciutat. Trobem imatges que van
des de la dècada de 1910 les més antigues, fins a la transició i a partir dels anys
80, quan el Carnaval va viure un ressorgiment.
La majoria de les fotografies provenen de ciutadans que les han cedit
desinteressadament en resposta a la crida que va fer el CEM l’estiu passat, en
començar a tractar el tema del Carnaval. Totes les fotos cedides han passat a
formar part de l’Arxiu Històric Municipal, que ja compta amb aproximadament
3.000 imatges relacionades amb el Carnaval.
L’exposició es mostrarà a l’aparador de les botigues fins al 10 de març. Després,
visitarà El Lledoner, la Biblioteca de Can Mulà i el Centre Cívic de Can Borrell
fins al mes de juny. Aquesta mostra forma part d’un programa d’activitats més
extens a l’entorn del Carnaval, amb xerrades, una tertúlia i la continuació del
projecte Els nostres mestres.
Aquesta és la tercera vegada que el CEM produeix una exposició de fotografies
antigues a l’entorn del tema d’estudi de les jornades. Anteriorment van ser
fotografies sobre la indústria tèxtil i sobre l’aigua a la ciutat.
Adjuntem programa.
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