Mollet, ciutat de cultura
La nostra ciutat, Mollet del Vallès, és una ciutat plena de vida i activitat. El govern
socialista encapçalat per Josep Monràs fa una aposta clara per la cultura, i ho
podem observar gairebé cada cap de setmana. A més de les múltiples activitats
organitzades per l’Ajuntament durant tot l’any, volem destacar especialment la
feina que fan les entitats i associacions molletanes.
A mitjans de setembre es va celebrar la Fira d’Artesans, i un any més ha estat
un èxit de visites i qualitat. Aquest any celebraven el 35è aniversari, i la Fira està
millor que mai. Fan que aquest cap de setmana del mes de setembre s’ompli el
barri antic de gom a gom, amb la col·laboració també d’entitats com els
Castellers (felicitats per l’actuació històrica!), el Centro Aragonés, els Diables i
molts més.
Tampoc podem oblidar que durant l’estiu que tot just ha acabat, també hem
celebrat la Festa Major. Un exemple de convivència, competició sana entre
Morats i Torrats (felicitats Morats per la victòria!), i activitats per a totes les edats.
Un any més, orgullosos de la nostra Festa. I ara al mes d’octubre la ciutat tampoc
s’atura! En dues setmanes tindrà lloc el Sona Mollet, festival de música clàssica
de moltíssima qualitat, i que porta a la nostra ciutat espectacles d’arreu del món.
Tindrem l’oportunitat d’escoltar i gaudir d’espectacles de promeses i artistes
consagrats internacionalment.
Per aquests motius, i també pels altres pilars culturals de la ciutat com la Mostra
Internacional de Titelles, el Museu Abelló, el nostre Carnestoltes, l’Escola
Municipal de Música i Dansa, i molts més, podem afirmar 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 participen en les moltes entitats de la nostra ciutat, que amb la vostra feina
feu que sigui un orgull ser molletà!

