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Tret de sortida a la MITMO, amb la presentació del 6è
Circuit dels Aparadors dels Titelles i la programació de
l’11a edició
El proper dimarts, 28 de març, donarem el tret de sortida oficial a l’11a
edició de la Mostra Internacional de Titelles de Mollet (MITMO). Un any més,
es farà un recorregut per les botigues que participen al Circuit dels
aparadors dels Titelles i, posteriorment, La Marineta acollirà la presentació
del programa i les novetats de la MITMO 2017.
Per sisè any consecutiu, la MITMO començarà amb el Circuit dels Aparadors
dels Titelles. Es tracta d’una iniciativa que compta amb la col·laboració del teixit
comercial de la ciutat i que té l’objectiu d’estendre l’ambient dels titelles més enllà
dels dies de la MITMO. El Circuit és un recorregut pels aparadors de 10 botigues,
els quals lluiran diferents escenografies d’espectacles de la companyia Galiot
Teatre, organitzadora de la MITMO juntament amb l’Ajuntament.
Enguany, el Circuit dels Aparadors fa un homenatge als contes clàssics i
tradicionals de sempre. A més, les escenografies dels aparadors estan
construïdes amb cartró reciclat al 100%, en què els diferents elements han estat
retallats i pintats artísticament. Els personatges dels contes són titelles de guant
fets de paper maixé. Així, els aparadors tenen un valor afegit: el reciclatge i la
cura del medi ambient.
Totes les persones que facin el Circuit dels Aparadors entre el 28 de març i el 9
d’abril (cal omplir el targetó que trobaran a qualsevol de les botigues participants
i lliurar-lo a La Marineta), seran obsequiats amb una xapa de la Mostra i
participaran al sorteig d’un titella.
Galiot Teatre farà la presentació del Circuit el dimarts 28 de març, a les 5 de la
tarda (sortida de pl. Catalunya). Un recorregut per tots els aparadors amb
l’explicació de primera mà dels seus creadors. Tots els infants que hi participin,
seran obsequiats amb una bossa de la Mostra.

Presentació de l’11a MITMO
A les 6 de la tarda, el Centre Cultural La Marineta acollirà la presentació oficial
de l’11a MITMO. Es donarà a conèixer tota la programació, les novetats
d’enguany i es lliuraran els primers exemplars del Diari oficial de la Mostra.

A 2/4 de 7 de la tarda, s’inaugurarà l’exposició Titelles Guinyol Didó, una mostra
de titelles i fotografies de l’emblemàtica companyia Guinyol Didó, de Vilanova i
la Geltrú.
L’acte finalitzarà amb un tastet de les galetes del Mollet Mullat.
Tant la presentació del Circuit dels Aparadors com de la MITMO, és oberta al
públic. Per aquest motiu, us agrairíem que en féssiu difusió al vostre mitjà de
comunicació.

Dimarts, 28 de març
17 h Circuit dels Aparadors dels Titelles (pl. Catalunya)
18 h Presentació de la MITMO 2017 (La Marineta)
Us adjuntem el cartell de la MITMO 2017 i fotografies del Circuit dels Aparadors
de l’anterior edició.

Mollet del Vallès, 22 de març de 2017
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet del Vallès
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

