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Les Paraules al mur s'estenen per
les parets de Mollerussa

Les pistes de bitlles, segon indret on s'han enganxat

Unes persones van participar en el segon Paraules al mur, la iniciativa

de l'associació A2MIC i Solaç per Les 4 Llunes de Mollerussa. Aquesta

vegada es van retallar, pintar i enganxar dues frases a les parets que

envolten les pistes de bitlles, a l'avinguda del Canal.

Primer es va posar la frase de Paulo Freire “L'educació no canvia al món,

canvia a les persones que canviaran el món”. Després hi va haver temps

entre grans i petits, que també van aprofitar per fer un sopar d'entrepà,

per enganxar la sentència de S.Sirvanda “Fan falta quaranta muscles

per arrufar el nas, però només quinze per somriure”.

A cada frase l'ha acompanya un dibuix al·legòric realitzat per Solaç,

Centre d'Expressió Artística.

La tercera convocatòria de les Paraules al mur serà al parc municipal, pel

carrer Tarragona el dijous, dia 17.

Us recordem que podeu comentar aquesta notícia o qualsevol tema

relacionat amb el municipi al Fòrum de Mollerussa.
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