Mollet, ciutat de cultura

La nostra ciutat, Mollet del Vallès, és una ciutat plena de vida i ac vitat. El govern municipal fa
una aposta clara per la cultura, i ho podem observar cada cap de setmana. A més de les
múl ples ac vitats organitzades per l’Ajuntament durant tot l’any, volem destacar
especialment la feina que fan les en tats i associacions molletanes.

Fa unes setmanes es va celebrar la Mostra Internacional de Titelles de Mollet (MITMO) i un any
més ha estat un èxit de visites i qualitat. Després de dos anys complicats per la Covid-19, la
gran cita del calendari cultural molletà va tornar a demostrar que la nostra ciutat és viva i
ac va, i que té una varietat d’ac vitats per a tots els públics. També fa uns dies celebràvem la
Diada de Sant Jordi, un dels dies més especials de l’any, i tot i la pluja vam poder tornar a
gaudir d’un dia de cultura, llibres i ors als nostres carrers.

Els mesos de maig i juny són mesos d’una ac vitat frenè ca habitualment, i aquest 2022
encara ho serà més. El teixit associa u de la ciutat vol deixar enrere els dos úl ms anys i s’estan
preparant múl ples ac vitats per a les properes setmanes, a més de les que ja s’han celebrat:
Mollet és Fira, Dia Internacional dels Museus, Dia de les Lletres Gallegues, Fira de la Cervesa
Artesana organitzada per Torrats, Aplec Sardanista de Tradicions i Costums, entre molts altres
actes i ac vitats. I no podem oblidar que durant l’es u i la tardor l’ac vitat tampoc para! Des
de la Festa Major, ns a la Fira d’Artesans o el Sona Mollet, ac vitats populars i de qualitat, per
a totes les edats i públics.
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Per aquests mo us, i també pels altres pilars culturals de la ciutat com són el Museu Abelló, el
nostre Carnestoltes, l’Escola Municipal de Música i Dansa, i molt més, podem a rmar sense cap
mena de dubte que Mollet del Vallès és una ciutat de cultura. Però això no seria possible sense
l’esforç, tenacitat i amor que posa cadascun dels ciutadans i ciutadanes que par cipen en les
moltes en tats de la nostra ciutat, que amb la vostra feina feu que sigui un orgull ser molletà!

