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- Nota de premsa –

Vols participar de la creació d’un mural a Mollet ?
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de la regidoria de Joventut, posa
en marxa un taller de pintura mural per animar als joves de la ciutat a
participar en la creació d’un mural que es realitzarà a les escales de Can
Pacià amb Valentí Almirall. La iniciativa compta amb el suport del
reconegut muralista Erb-mon que serà l’encarregat d’impartir el taller.
Amb l’objectiu d’implicar el jovent de Mollet en la recuperació d’espais de la
ciutat, l’Ajuntament posa en marxa aquesta iniciativa que culminarà amb la
realització de dos murals a les escales de Can Pacià amb Valentí Almirall.
Per dur-lo a terme, es realitzarà un taller de trobada amb els joves interessats, el
6 i l’11 de juliol, a les 18.30 h al CC La Marineta, que impartirà el reconegut artista
muralista Erb-mon qui ha confeccionat un projecte consistent en una ruta mural
per diferents ciutats de Catalunya.
En aquests primers encontres es tracta de dialogar i buscar conjuntament
l’argument que es vol transmetre i aquells colors que comportin un sentit per als
joves i l’entorn escollit. A partir d’aquí, Erb-mon crearà el disseny en base a
l’argument escollit pels joves.
Posteriorment, del 12 al 16 de juliol es realitzarà el treball d’aquest mural
participatiu.
Al marge d’implicar el jovent en la recuperació d’espais, també es pretén que el
mural sigui útil, no simplement bonic, i, alhora, compartir experiències, treballar
conjuntament i involucrar-se en l’argumentació i realització de l’obra amb la
finalitat que se la facin seva.
La iniciativa forma part del projecte Murart que va néixer de la demanda de poder
pintar grafits i murals a la ciutat amb un permís de l’Ajuntament que autoritza a
qui ho sol·liciti.
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