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Marc Solsona i Esteve Aymerich en la presentació de l'entitat.

Neix l'Associació Mollerussa i Cultura, amb l'objectiu de potenciar
la marca Mollerussa

territoris.cat / Josep A. Pérez - 26 Febrer 2013 - 20:38 h.

L'Associació Mollerussa i Cultura (AMIC) neix amb la voluntat de sumar esforços que permetin fer ciutat, en un
moment en que les institucions no tenen suficients recursos i la societat civil ha d'actuar d'eina dinamitzadora.

Aquest dimarst ha tingut lloc a l'Ajuntament l'acte de presentació protocol·lari de l'Associació Mollerussa i Cultura
(AMIC), amb la participació de l'alcalde Marc Solsona, el regidor de Cultura Jordi Pérez i el president de l'entitat
Esteve Aymerich, encara que AMIC es presentarà en societat el divendres al Teatre L'Amistat a les 9 del vespre.

Segons Marc Solsona la iniciativa

permet tirar endavant una nova manera d’entendre la gestió cultural” ja que en el moment econòmic

actual “és bo que sorgeixen oportunitats per reformular les actuacions amb la complicitat de la

societat civil.

AMIC té per objectiu promoure activitats o sumar-se a les ja existents amb la voluntat d’ajudar a potenciar la ciutat i
la cultura, segons han explicat aquest dimarts els seus promotors. Esteve Aymerich ha indicat que una de les
primeres propostes en les quals treballen és en organitzar una mostra d’entitats que doni la possibilitat a l’ampli
ventall d’associacions culturals, socials i esportives amb les que compta la ciutat per tal de donar a conèixer les
activitats que promouen i els seus objectius.

AMIC també té altres iniciatives en ment com la de recollir la memòria oral de la gent més gran de la ciutat o bé
impulsar la identificació dels edificis que formen part del patrimoni cultural per tal que els visitants puguin tenir-ne
una referència històrica.
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