Mostra Internacional de Titelles de Mollet

Els propers dies 12, 13 i 14 d’abril tindrà lloc a la nostra ciutat la 13a Mostra
Internacional de Titelles de Mollet del Vallès (MITMO), uns dies marcats
especialment al calendari de cada any per ser dies on els carrers del centre de
la ciutat bullen d’alegria, de rialles i sobretot, de felicitat de petits i grans.

Són dies on es posa en valor la importància de la cultura per a fer avançar les
societats, per exemple com a motor econòmic i de dinamisme dels pobles i
ciutats. En el cas concret de la MITMO, la ciutat de Mollet rep milers de visitants
que passegen i consumeixen al comerç local, el qual hi està també fortament
implicat amb activitats i preus especials, i per tant són dies on augmenta la
generació d’economia, riquesa i llocs de treball a la ciutat.

Però sobretot volem destacar el valor de la cultura com a element que cohesiona
la nostra societat, ja que la Mostra de Titelles de Mollet és un clar exemple
d’activitats on veïns i veïnes de totes les edats, aficions, orígens i procedències,
comparteixen l’oportunitat de gaudir d’espectacles de primer nivell al carrer
durant tot un cap de setmana. I més encara amb les titelles, aquest llenguatge
universal que trenca barreres en un món on per desgràcia, sembla que cada dia
ens n’hi posem més.

Una ciutat del segle XXI no només ha de proporcionar als seus ciutadans els
serveis i subministraments bàsics (aigua, clavegueram, enllumenat, neteja, etc.),
sinó que ha de proporcionar als seus habitants qualitat de vida. Una qualitat de
vida que es pot contemplar des de molt diversos prismes, com per exemple amb
parc i jardins de qualitat, una ciutat segura, el respecte al medi ambient, el
civisme, l’educació, la sanitat, i en aquest cas, una cultura de qualitat i a l’abast
de tothom.

