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Els nens i nenes van retallar les lletres que després es penjarien a la paret per formar una frase.

A2mic mobilitza més de 600 infants que deixen l'empremta als
murs de Mollerussa

territoris.cat / Josep A. Pérez - 28 Juliol 2014 - 18:47 h.

Una activitat que es va programar en el marc del cicle estiuenc de les 4 Llunes, impulsat per l'Ajuntament, amb la
complicitat de les entitats de Mollerussa.

El cicle d'activitats de Les 4 Llunes ha mobilitzat
un cop més un gran nombre de mollerussencs en
les tardes estiuenques, i en l'edició d'enguany  ha
comptat amb la complicitat d'un bon grapat
d'entitat que s'hi han volgut vincular. Amb la
participació de les associacions s'ha obert el
ventall d'edats i de propostes per als participants.

Al marge de la caminada a la Llum de la lluna,

les Paraules al Mur ha sobrepassat totes les

previsions de l'associació A2mic, que en quatre

sessions ha convocat a més de 600 nens i nenes,
acompanyats de pares i familiars. Una activitat que ha permès traslladar cultura i creativitat a quatre indrets de la

ciutat, tot acompanyat de la música del cantant local Xavier Balcells. Es va començar per carrer Girona, i va
continuar a l'avinguda del Canal, el carrer Tarragona, per finalitzar, el passat dijous, a l'aparcament de Domènec
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Cardenal.

Paraules al Mur ha estat coordinat pels

responsables del Centre d'expressió artística

Solaç que ha confeccionat els dibuixos al·legòrics
que han acompanyat de frases realitzades amb
lletres retallades amb paper.

També cal destacar el concert de cobla que

organitzava l'Agrupació Sardanista de

Mollerussa, un acte que va protagonitzar la Cobla

Reus Jove, en el marc incomparable dels jardins

de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell. Una
proposta musical i popular que va comptar amb la

participació de vora 400 persones. Un espai que

el divendres 18 de juliol també acollia el concert

del grup vocal Ressò de l'Albada.

El cicle va entrar en les darreres cuejades amb

l'espectacle musical Germans de sang al Teatre

L'Amistat, i finalitzarà el dissabte 9 d'agost amb

el concert de l'Acadèmia Música Internacional

de Solsona al Teatre L'Amistat a les 10 de la

nit.

Podeu veure aquesta notícia en www.territoris.cat:

http://www.territoris.cat/articulo/mollerussa/a2mic-mobilitza-

mes-600-infants-deixen-l-empremta-als-murs-mollerussa/20140728175741013070.html
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