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Mollet celebra 25 anys apostant per la música i la dansa
Am motiu del seu 25è aniversari, l’Escola Municipal de Música i Dansa i
l’Ajuntament de Mollet del Vallès han presentat un ambiciós programa
d’activitats per commemorar aquesta efemèride. Amb quest programa,
que començarà el 22 d’abril i finalitzarà el 21 de juny, l’Escola Municipal
no només seguirà donant a conèixer la tasca que fa en formació artística,
sinó que també referma la seva tradicional aposta per apropar a la
ciutadania aquestes dues arts.
A l’acte de presentació del programa hi ha assistit l’alcalde de Mollet, Josep
Monràs, el regidor d’Educació Raúl Broto i el director de l’Escola Municipal
Xavier Esteve.
Els actes de commemoració s’iniciaran aquest divendres 22 d’abril amb el
Concert de Sant Jordi i la interpretació de Glòria de Vivaldi, que és justament el
primer concert simfònic que va fer l’Escola ara fa 15 anys.
Les activitats finalitzaran el 21 de juny, Dia Internacional de la Música, amb una
Gran Ballada de Cloenda. Entre mig destaca la participació de l’Orquestra
Simfònica de l’Escola de Música de Ravensburg, el Gran Concert de
l’Aniversari i el Concert dels Més Petits amb la participació d’alumnes de menys
de 7 anys.
Durant la presentació, Josep Monràs, ha volgut “recordar la figura d’Oriol
Fort per posar la llavor d’incorporar al sistema educatiu la música i per
iniciar un camí que aquests anys s’ha anat eixamplant amb la millora de
l’espai, la incorporació de la dansa i l’aposta decidia de l’Ajuntament ”.
Una aposta que “no ha estat gens fàcil, ja que quan en plena crisi alguns
van decidir deixar de subvencionar la música i la dansa perquè se’n fes
càrrec el sector privat, l’Ajuntament va afrontar aquesta situació amb
rigor defensat una vegada més l’aplicació de polítiques públiques”.
Justament, Xavier Esteve, ha agraït “a l’equip de govern de l’Ajuntament que
seguís apostant per l’Escola quan una de les tres potes va caure i, com va
passar en d’altres indrets, es podria haver optat per solucions més
fàcils”. En aquests moments, l’Ajuntament finança en un 75% l’Escola. La
resta ho aporten les famílies amb les seves quotes.
Pel que fa el programa, Esteve ha insistit en el propòsit “que sempre hem
tingut: tornar a la ciutat tot el que la ciutat ens dóna”.

Al llarg d’aquests 25 anys han passat per l’Escola 1.300 alumnes, la majoria de
Mollet. Actualment n’hi ha 400, 300 a l’escola de música i 100 a la de dansa.
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