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RECONEIXEMENTS

LES COLLES GUARDONEN ELS 40 ANYS 
DE RÀDIO MOLLET AMB EL MORAT I 
TORRAT D'HONOR D'ENGUANY   16

PREGONER

QUIM MASFERRER PARLARÀ DE LA 
'BONA GENT' DE MOLLET I OBRIRÀ 

AMB EL PREGÓ  22

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

sommollet.cat

9
MORATS

12
TORRATS

SERGIO CARRILLO

MÚSICA

Magö de Oz, Els Pets, Doctor 
Prats i Las Migas, als escenaris 
de Can Mulà i el Mercat Vell  24 a 40

DISSENY

L'estudiant de Batxillerat Artístic de 
l'INS Mollet, Martina Anglada López, 
creadora de la portada de SomMollet  20

CULTURA POPULAR

El Vicenç i la Marinette, els 
gegants solemnes, fan 40 anys 
de la seva estrena a plaça  44

Morats i Torrats reprenen la 
competició i farceixen la festa 
amb gairebé un centenar d'actes 8 a 16

A LA 'BATALLA'
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20 años a su servicio en Mollet

Un equipo de profesionales, Abogadas y Administradoras de Fincas, con trato personalizado, directo y 

con la finalidad de prestar un servicio asociado a las necesidades del cliente

§ CIVIL
§ LABORAL
§ MATRIMONIAL
§ FAMILIA
§ HERENCIAS
§ ACCIDENTES
§ PENAL
§ SUCESIONES
§ SEGURIDAD SOCIAL
§ ADM. DE FINCAS

Rambla Pompeu Fabra, 38 · MOLLET DEL VALLÈS  · T. 93 570 33 36  F. 93 570 02 76 ·  www.abiadvocats.com

Més de 120 actes farceixen el programa 
d'una festa ambiciosa i postpandèmica

FOTO DE FAMÍLIA Les colles de Morats i Torrats, membres de les entitats participants i de l'Ajuntament en la foto de grup que es va fer posterior a la presentació del programa el juliol

ARXIU

Quim Masferrer, Els Pets, Doctor Prats i 

Mägo de Oz són alguns dels plats forts de 

la gresca estiuenca que se celebra del 20 

al 23 d'agost, amb actes previs des del 15 

La ciutat tornarà a viure a mitjans 

d'agost una festa major a imatge 

de les gresques prepandèmiques, 

amb un programa ambiciós amb 

més de 120 activitats, amb pro-

tagonisme inqüestionable de les 

colles de Morats i Torrats, i amb 

un bon grapat de caps de cartell 

de l'escena musical i de les arts es-

cèniques. “Després de dos anys 

de pandèmia, enguany tornem 

a la normalitat amb el desig de 

gaudir de la festa i d’omplir els 

carrers de  somriures i rialles 

mostrant els valors culturals, 

manté la línia dels pregoners me-diàtics i en aquesta edició con�ia 
el discurs des del balcó de Prat 

de la Riba a un dels noms més 

populars i exitosos de l'escena 

catalana actual: Quim Masferrer. 

L'actor, director de teatre i pre-

sentador d'èxits televisius com El 

foraster de TV3 també portarà el 

seu espectacle Bona gent a l'En-

velat. Entre els caps de cartells 

escènics, també destaca el nom 

de Toni Albà, amb el seu monòleg 

Bufonant, que arribarà de la mà de 

Morats.  

cívics i participatius d’una ciu-

tat amable, respectuosa i acolli-

dora com és Mollet”, deia l'alcal-

dessa, Mireia Dionisio, durant la 

presentació del programa festiu, que es desenvoluparà o�icialment 
entre els dies 20 i 23 d'agost, però 

que entitats i colles ja començaran 

a desplegar des del dia 15 d'agost. 

Artistes de renom
Enguany, una de les apostes desta-

cades de la festa seran els caps de 

cartell, tant en quantitat com en 

qualitat. Per obrir, l'Ajuntament 
Continua a la pàgina 6 

350.000 €
ÉS EL PRESSUPOST QUE ENGUANY 

DESTINA L'AJUNTAMENT PER A   
l'organització de la festa major, 

una xifra que suposa un increment 

del 20% respecte a la depesa de 

l'última festa major prepandèmica, 

la del 2019, quan el pressupost total 

va ser de 290.000 euros.

En l'escena musical, el progra-

ma ofereix una àmplia varietat 

d'estils des de bandes i artistes ca-

talans de renom i actuals com Els 

Pets, Doctor Prats, Judit Nedder-

mann i Vernat i el grup Las Migas 

a l'aposta més heavy per tancar 

la festa amb la banda madrilenya 

Mägo de Oz. Això sense oblidar les 

socorregudes orquestres de versi-

ons, la clàssica Orquestra Interna-

cional Maravella i la proposta més 

sorprenent amb Leticia Sabater.

Tot i que la gran majoria dels 

espectacles organitzats per l’Ajun-

tament són gratuïts, tots els diners 

recaptats en els que siguin de pa-

gament, que van des d’1 a 3 €, se-

ran donats íntegrament a projectes amb �inalitats socials de Mollet.
Més enllà dels plats forts, la fes-

ta compta amb desenes d'actes, 

molts dels quals estan adreçats 

al públic familiar, un target cada 

cop més present en les programa-

cions. “Hem programat més de 

120 activitats adreçades a tots 

els públics però, un any més, 

hem posat especial èmfasi a 

Les colles recuperen la

competició suspesa des del 

2019, amb 15 punts en joc en

onze proves a disputar

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst
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Bones Festes!!Bones Festes!!Bones Festes!!Bones Festes!!

Bones Festes!!

un Bon Estiu!

Venda de vehicles nous i d’Ocasió de totes les marques. Finançament a mida i Assegurances.
Taller Mecànic totes les marques. (Canvis d’oli, pneumàtics, servei ITV...). Taller de planxa i pintura totes les marques.

Us desitgem 
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aquelles que estan adreçades al 

públic familiar i jove”, explicava Mercè Pérez Piedrafita, regidora de Cultura.  
Torna el repte de les collesDesprés de dos festes sense la competició entre Morats i Torrats, les colles recuperen aquest clàs-sic amb força i es disputaran els 15 punts en joc en les 11 proves, que començaran amb la capta de sang, que es farà dissabte dia 20 d’agost, al Mercat Vell, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. L'estirada de cotxe i camió, la garrinada o la cursa en roba interior seran un altres clàs-sic del repte, que es concentrarà principalment entre el dilluns i el dimarts de festa major. També les entitats populars mantenen el pols de la cultura tradicional, amb els correfocs, la diada castellera i la trobada de gegants, que com cada festa major comptarà amb la presència del Vi-cenç i la Marinette, els gegants so-lemnes de la ciutat, que enguany celebren el 40è aniversari de la seva creació.  
Punt d'informacióPer estar al cas de tot allò que pas-si a la festa major, al Mercat Vell 

Un any més, l’Ajuntament aposta-rà per la informació i la preven-ció contra les agressions sexuals i l’abús d’alcohol i drogues per a una festa segura i sota control. El Punt Lila tornarà a disposar d’un número de telèfon per incidències i consultes relacionades amb l’as-setjament, l’abús o les agressions sexistes i LGTBIfòbiques. És el 682 32 21 44 i atendrà trucades i missatges de WhatsApp.  L’Ajunta-ment instal·larà un circuit de pre-venció i intervenció de les agressi-ons sexuals amb dos Punts Liles; un de fix situat a les nits al parc de Can Mulà i un altre d’itinerant pels diferents espais de la ciutat. Els horaris de la carpa del Punt Lila fixe a Can Mulà són el 19 d'agost de 23.30 a 04.30 h, el 20 d'agost de 23.30 a 06.30 h, el 21 d'agost de 23.30 a 05.30 h i els 22 i 23 d'agost 23.30 a 03.30 h. A més, es posa a disposició de la ciutadania el telèfon 682 32 21 44 per atendre trucades i missat-ges de WhatsApp. El Punt Lila té per objectiu sensibilitzar a la ciu-tadania, prevenir les agressions sexistes i LGTBIfòbiques i actuar 

davant d’una agressió. També hi haurà dos agents liles itinerants que aniran passant pels diferents punts on es fan activitats de fes-ta major, com el recinte firal del parc de Ca l’Estrada. El professi-onals del Punt Lila, degudament identificats, atendran consultes i incidències i faran una campanya de difusió repartint material in-formatiu. i

2.500
SÓN LES PERSONES QUE EL PUNT 

LILA VA ATENDRE DURANT LA  
festa major de 2021. Inclou les 
persones a qui se'ls va fer arribar 
informació del servei i aquelles que 
hi van acudir per alguna incidència.

Punt Lila fix i itinerant
CONVIVÈNCIA  TELÈFON I WHATSAPP DEL SERVEI DE PREVENCIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS 

n Com és habitual, el servei de bus 
ampliarà el seu horari en franja noc-
turna durant els dies de festa major. 
L'autobús urbà serà gratuït i funcio-
narà del dissabte 20 al dimarts 23 
d’agost, i constarà d’un vehicle de la 
línia L-1 que farà el recorregut habi-
tual (incloent en tots els trajectes el 
barri de Lourdes) i amb una freqüèn-
cia de pas de 30 minuts. En concret, 
els horaris són: dissabte 20, de 20.39 
a 3.13 h; diumenge 21, de 17.52 a 3.13 
h, i dilluns 22 i dimarts 23, de 21.42 a 
2.41 h. Així mateix, durant el recorregut 
nocturn, hi haurà parades a demanda.
També hi haurà zona blava gratuïta del 
10 al 24 d’agost.

SERVEI DE BUS I ZONA 
BLAVA GRATUÏTA 
DURANT LA FESTA

s’instal·larà del 15 al 18 d’agost de 18 a 21 h, un punt d’informació i venda d’entrades dels espectacles. Aquest espai també servirà per vendre els elements de promoció de les Colles dels Morats i Torrats (mocadors, samarretes, etc.) i d'AMAM. Aquest punt d’informa-ció es traslladarà a La Marineta del 19 al 23 d’agost de 10 a 12h i de 17 a 21h. i

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst
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GASTRONOMIA  EL TORRATASQUES I EL TAPES TOUR SÓN DOS DELS ACTES MÉS RELLEVANTS DE LES COLLES PER OMPLIR LA PANXA

Una festa per menjar i beure

El menjar i el beure són presents 

en qualsevol festa, però encara 

més a la molletana, amb dues colles 

que hi reten homenatge. Va ser els 

anys 90 quan un grup de gent vin-

culada a diverses entitats del poble 

van decidir fer un nou impuls a la 

gresca d'estiu amb la creació dels 

Morats i els Torrats. "A la festa 

major de Mollet li calia un re-

vulsiu, encara més sent a meitat 

d'agost quan molta gent estava 

de vacances", explica Dani Novo, 

qui va ser un dels impulsors de les 

colles. Seguint l'exemple d'altres 

municipis com Granollers –amb 

els Blancs i els Blaus– van acordar 

fer-hi dues colles amb dos colors, 

però alhora volien que totes dues 

s'identifiquessin amb dos elements. 

El menjar i el beure en una festa 

són "antagonistes i imprescindi-

bles", diu Novo. Malgrat témer que 

hi poguessin haver reticències per 

part del consistori, perquè pogués 

pensar que aquestes noves colles 

podien fomentar l'alcoholisme o el 

menjar poc saludable, l'Ajuntament 

finalment hi va donar suport.

Amb els Torrats, evidentment, hi 

haurà tota mena d'actes per beure –

en quantitat i varietat–. El dimecres 

17 al vespre al Mercat Vell serà el 

concurs de còctels, a càrrec del Clan 

X, i en el qual hi poden participar 

equips d'almenys 5 persones que 

hauran de dur 1,5 litres de còctel 

preparat. Per guanyar aquest cer-

tamen, es valoraran diversos aspec-

tes dels còctels com evidentment el 

seu gust, però els participants tam-

bé podran sumar punts amb una 

prova de velocitat de beure xarrups 

d'aquests mateixos combinats.

No serà l'única cursa d'ingerir 

begudes, sinó que diumenge a 

partir de les 22.30 h a la plaça Ma-

jor serà el concurs de birres, on 

aquells que encara tinguin ganes 

de més alcohol després del Torra-

tasques competiran –en equips de 

cinc persones– per consumir més 

cerveses abans que els rivals.

MORATS I 

TORRATS

Vermut musical (Morats)

Dia i hora: Dimarts 16 (12 h)

Lloc: Pista d'atletisme

Macarronada Morada

Dia i hora: Dimarts 16 (14 h)

Itinerari: Pista d'atletisme

Tapes xuxes tour (Morats)

Dia i hora: Dimecres 17 (18 h)

Lloc: Plaça Major

Preu: 5 €

Botifarrada Morada

Dia i hora: Dimecres 17 (21 h)

Lloc: Parc de les Pruneres

Sopar Torrat

Dia i hora: Dimecres 17 (22.30 h)

Lloc: Mercat Vell

Concurs de còctels (Torrats)

Dia i hora: Dimecres 17 (23 h)

Lloc: Mercat Vell

Torraestàtues

Dia i hora: Dijous 18 (18 h)

Lloc: Parc de les Pruneres

Kali Morat

Dia i hora: Dijous 18 (18.30 h)

Lloc: Plaça Pau Casals

Preu: 1 €

Sopar Morat

Dia i hora: Dijous 18 (21 h)

Lloc: Plaça Pau Casals

Preu: 5-7 €

Tapes Tour 2022 (Morats)

Dia i hora: Divendres 19 (17 h)

Itinerari: Plaça Prat de la Riba

Preu: 11-13 €

La Barrilada

Dia i hora: Dissabte 20 (després 

del pregó)

Lloc: Plaça Prat de la Riba

XIV Torratasques

Dia i hora: Diumenge 21 (18 h)

Lloc: Sortides de la ronda Can 

Fàbregas i de la rambla Balmes

Preu: 12-15 €

Concurs de truites i vermut 

popular (Morats)

Dia i hora: Dimarts 23 (12 h)

Lloc: Plaça Pau Casals

arxiu

TORRATASQUES DEL 2018  Amb l'ambientació de Zebrass, que enguany tornaran a posar música a la cercavila

colla morada

TAPES XUXES TOUR DEL 2018  També hi ha actes per als més petits, com aquest en què es lliuren gominoles

Pel que fa al ja mencionat Torra-

tasques, un dels grans actes de la 

Colla Torrada –que acull fins a 700 

persones–, arrencarà a les 18 h amb 

dues rutes, una des de la ronda Can 

Fàbregas i l'altra des de la rambla 

Balmes. Totes dues clouran davant 

l'Ajuntament, on s'hi ajuntaran les 

dues xarangues de Zebrass que ani-

maran els recorreguts.

La gastronomia anirà de la mà 

dels Morats, qui organitzaran tota 

mena d'àpats, com la macarronada 

a la pista municipal –novetat d'en-

guany en substitució de la paella-

da–, la botifarrada al parc de les 

Pruneres abans del concert de Le-

ticia Sabater o el concurs de truites 

i vermut, a la plaça de Pau Casals.

El Tapes Xuxes Tour, a càrrec del 

Comando Xuxes, és un dels grans 

actes de la colla, i serà dimecres a 

partir de les 18 h amb sortida de la 

plaça Major i amb fins a 200 partici-

pants. El Tapes Tour de divendres a 

les 17 h (sortida de Prat de la Riba) 

serà l'altra gran activitat morada 

per fer passar la gana. Acompa-

nyats per la xaranga Tirant lo Band, 

hi haurà fins a 300 persones.  

FESTA MAJOR
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ACTIVITATS  LA JORNADA A LA PISTA D'ATLETISME I EL TOC TOC JOCS, LES PRINCIPALS PROPOSTES

Aposta pels actes infantils
Si encara avui algú pensa que les 
Colles de Morats i Torrats s'adre-
cen només als joves, les propostes 
infantils que han programat per 
festa major ho tornen a desmen-
tir. Amb un objectiu clar i reiterat 
d'arribar a tota la ciutadania –in-
dependentment de l'edat–, i com ja 
és habitual, els més petits podran 
gaudir amb propostes pensades 
especialment per a ells els nou dies 
que duren els actes de festa major.

La gran proposta morada serà 
la jornada a les pistes d'atletisme, 

amb tota mena d'activitats al llarg 
del dimarts 16. L'any passat ja van 
desplaçar-s'hi fins a La Pedra Ser-
radora per fer un parell d'actes a 
la tarda i a la nit, i enguany arren-
caran al matí amb la guerra d'ai-
gua (WaterFight) i els inflables (La 
Festa d'Úrsula) i s'hi estaran fins a 
la mitjanit, tancant la sessió amb 
una gimcana adulta. Al llarg del dia, 
també hi haurà el Posa't Morat In-
fantil –una afartada amb gelatina–, 

la gimcana infantil 
amb la te-

màtica del Capità Garfi o altres ac-
tes adreçats a tots els públics com el 
llançament de pernil i coco, el bingo 
musical o el concurs de rots.

Altres activitats infantils mora-
des seran els tallers Mirall, Mirallet, 

qui és la més bella?, la disco mòbil 
infantil, la pintada de guixos, el 
conta contes Els dolents dels contes, 
o l'Arrebossa’t!, la guerra de bom-
bardes de farina i pols de colors i 
remullada –activitat no apta per a 
persones celíaques–.

Pel que fa al programa torrat di-
rigit als infants, enguany aposten 
per la instal·lació Toc Toc Jocs, di-
vendres 19 a la tarda a la plaça Pau 
Casals. Es tracta d'una instal·lació 
amb jocs diversos –d'habilitat, de 
paciència, de sort, de punteria, de 
competició, de càlcul...– i tots ells 
han estat construïts amb portes 
reciclades i els seus ferratges. 
També faran la gimcana infantil 
Torraparc el dilluns 15 al matí a 
Can Mulà, així com l'Aquàtic Tor-
rat infantil i la festa de l’escuma 
al parc de les Pruneres el dissabte 
20 al matí. 

toc toc jocs

TOC TOC JOCS  La instal·lació programada per Torrats està feta amb portes

MORATS I TORRATS

Torraparc - gimcana infantil
Dia i hora: Dilluns 15 (11 h)

Lloc: Parc de Can Mulà

Tallers Infantils - Mirall, Mirallet, 
qui és la més bella? (Morats)
Dia i hora: Dilluns 15 (18 h)

Itinerari: Plaça Prat de la Riba

WaterFight Mollet 2022 (Morats)
Dia i hora: Dimarts 16 (10 h)

Lloc: Pista municipal d'atletisme

Inflables Morats - La Festa 
d'Úrsula
Dia i hora: Dimarts 16 (durant tot 

el dia, a partir de les 11 h)

Lloc: Pista municipal d'atletisme

Posa't Morat infantil
Dia i hora: Dimarts 16 (17 h)

Lloc: Pista municipal d'atletisme

Gimcana infantil: aconsegueix el 
botí amb el Capità Garfi (Morats)
Dia i hora: Dimarts 16 (17 h)

Lloc: Pista municipal d'atletisme

Llançament de pernil i coco 
(Morats)
Dia i hora: Dimarts 16 (14 h)

Lloc: Pista municipal d'atletisme

Preu: 1 €

Bingo musical (Morats)
Dia i hora: Dimarts 16 (20 h)

Lloc: Pista municipal d'atletisme

Concurs de rots (Morats)
Dia i hora: Dimarts 16 (22 h)

Lloc: Pista municipal d'atletisme

Gimcana morada adulta 
- Quiero jugar a un juego! 
(Morats)
Dia i hora: Dimarts 16 (22.15 h)

Lloc: Pista municipal d'atletisme

Disco mòbil infantil morada
Dia i hora: Dimecres 17 (19 h)

Lloc: Parc de Les Pruneres

Pintada de guixos (Morats)
Dia i hora: Divendres 19 (10.30 h)

Lloc: Rambla Balmes

Conca contes Morat - El dolent 
dels contes
Dia i hora: Divendres 19 (11.30 h)

Lloc: Plaça de Catalunya

Jocs infantils TOC TOC (Torrats)
Dia i hora: Divendres 19 (17.30 h)

Lloc: Plaça Pau Casals

Aquàtic Torrat infantil i festa de 
l'escuma
Dia i hora: Dissabte 20 (11 h)

Lloc: Parc de les Pruneres

Arrebossa’t! – Guerra de 
bombardes de farina i pols de 
colors i remullada (Morats)
Dia i hora: Dissabte 20 (12 h)

Lloc: Plaça Pau Casals

colla morada

A LA PISTA D'ATLETISME  La Colla Morada hi organitzarà un bon grapat d'actes, tant per a adults com per a infants

FESTA MAJOR
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Torna la competició, amb 15 punts en joc

DIJOUS, PLAÇA PAU CASALS, 20 H

Dos xous a càrrec de Morats i Torrats, tots dos vin-

culats amb la temàtica que cadascuna hagi escollit 

per a enguany, amb l'objectiu de ser la colla que 

més engresqui la ciutat en l'inici del repte.  (1 punt)

L’engrescada

EL REPTE DE LES COLLES  TORRATS ENCAPÇALEN LA CLASSIFICACIÓ D'UNA COMPETICIÓ QUE NOMÉS S'HA POGUT EXECUTAR DUES VEGADES EN ELS DARRERS 5 ANYS

DILLUNS, AVINGUDA LLIBERTAT, 18 H

Els més menuts demostraran la seva 

força col·lectiva fent moure un cotxe 

mitjançant una corda. (1 punt)

Estirada del 

cotxe infantil

DISSABTE, MERCAT VELL, DE 10 A 14 H I DE 17 A 21 H

Hi haurà un punt en joc per a la colla que més 

donants aporti a la donació, en aquesta prova 

que ja fa més d'una dècada que se celebra.

 (1 punt)

Capta de sang

DILLUNS, AVINGUDA LLIBERTAT, 18.30 H

Caldrà força i treball en equip per a 

aquesta prova en què joves i adults 

hauran de moure un camió.  (1 punt)

Estirada del camió

DIUMENGE, PLAÇA  PRAT DE LA RIBA, 7 H

Amb una discomòbil per colla 

i dos recorreguts diferents, 

s'endurà el punt qui faci el 

màxim enrenou amb l'objectiu 

de despertar els molletans que 

no hagin aguantat desperts tota 

la nit.

(1 punt)

Gran 

despertada de 

festa major

La competició puntuable entre Morats i Torrats constarà d'11 proves, amb 15 punts en joc. Hi haurà tres punts 

subjectius –l'engrescada, la despertada i el punt a la colla més innovadora i original de la gresca–, vuit proves físiques 

–les estirades del cotxe i del camió, la garrinada, les curses en roba interior, els corregots infantils i adults, l'afartada 

i el ball del fanalet–, així com el punt de la capta de sang. La Colla dels Torrats va líder en el nombre de competicions 

guanyades, amb 12 edicions, mentre que la Colla Morada n'ha guanyat 9. Amb tot, els darrers tres 

reptes se'ls han endut els morats, els anys 2019, 2018 i 2016. Cal apuntar que la competició ha patit 

diversos entrebancs en les darreres edicions i, en cinc anys, només se n'han pogut celebrar dues. El 

2017, es va decidir suspendre arran dels atemptats a Barcelona i Cambrils; i la 

pandèmia també va fer anul·lar les proves del 2020 i del 2021.

FESTA MAJOR
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DILLUNS, AVINGUDA LLIBERTAT, 0 H

Una prova ben clàssica i multitudinària. Entre els par-

ticipants, n'hi haurà els que busquin el punt per a la co-

lla, i els que apostin per lluir algun element ben divertit 

i gaudir d'una cursa tranquil·la davant l'aplaudiment i 

els riures dels assistents. En joc, un punt infantil, un de 

femení i un de masculí.  (3 punts)

EL REPTE DE LES COLLES  LA NOVETAT RESPECTE A LA FESTA DEL 2019 ÉS LA RECUPERACIÓ DE LA GARRINADA, QUE LI PREN EL LLOC ALS CORREMOLLS INFANTIL I ADULT

El ball del 

fanalet

Cursa en roba interior

L’afartada

DIMARTS, PLAÇA PAU CASALS, 17 H I 17.30 H

Si ja era un clàssic gaudir dels infants corrents per la 

gespa amb un got a la mà i intentant que no els hi cai-

gués cap gota d'aigua per poder guanyar un punt per 

a la seva colla, enguany els adults també se sumaran 

a aquesta cursa on es disputaran un punt per cadas-

cuna de les dues categories.  (2 punts)

DIMARTS, AVINGUDA LLIBERTAT, 18.30 HTota una filera plena de flams i participants amb ganes 
d'engolir-ne el màxim nombre d'unitats en el mínim temps 

possible. Tot sigui per defensar els colors.  (1 punt)

DIMARTS, ENVELAT, 0 H

L'última prova puntuable de la 

competició. Les parelles hauran de ballar amb el fanalet encès fins que 
el ball s'acabi, si volen sumar per als 

seus.  (2 punts)

DILLUNS, PLAÇA PAU CASALS, 19 H

Torna la Garrinada, prenent-li 

el lloc als Corremolls del 2019. 

Enguany, però, només tindrà dues 

categories: infantil i adulta. Els 

garrins, després de superar una 

sèrie d’obstacles en forma de 

gimcana, han d’acabar a dins la 

piscina ben enfangats.  (2 punts)

La garrinada

Corregot infantil i adult

FESTA MAJOR



dv, 5 agost 2022

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst

PUBLICITAT 15



DV, 5 AGOST 202216 FESTA MAJOR

RECONEIXEMENTS LES COLLES RECONEIXEN LA TASCA QUE FA L'EMISSORA MUNICIPAL EN LA DIFUSIÓ I DINAMITZACIÓ DE LES SEVES ACTIVITATS 

Els 40 anys de Ràdio Mollet 
mereixen el Morat i Torrat d'Honor

Amb un any de retard, Morats i 

Torrats han reconegut enguany 

els 40 anys d'història de Ràdio 

Mollet. Com ja venen fent des del 

2017, les colles mantenen el cri-

teri de guardonar amb el Morat i 

QUATRE DÈCADES 
COM A PLANTER 
DE PERIODISTES 

■ El 22 de gener de 1981 naixia Ràdio 
Mollet, una de les primeres emissores 
de ràdio municipals de Catalunya. 
Noms com Jaume Barberà, Joaquim 
Elcacho, Antoni Raval i Josep Cot van 
ser alguns dels impulsors del projecte 
de la mà d'un grup de radioafi cionats 
que tenien un petit estudi al carrer 
Saragossa de Mollet. Des d'aquelles 
primeres emissions han estat moltes 
hores de ràdio des de diferents seus 
(l'edifi ci de Jaume I i ara El Lledoner) i 
amb diferents dials (105.0, 96.1 i l'actual 
96.3) i molts els noms de periodistes 
i locutors que han sortit dels seus 
estudis: Jaume Barberà, Joaquim 
Elcacho, Ramon Pellicer, Frank Blanco, 
Ramon Torrents i Jordi Fandiño, entre 
molts altres. Una escola radiofònica que 
segueix al peu del canó.

L.O.M.

L'EQUIP  Els professionals de l'emissora als estudis d'El Lledoner

RÀDIO MOLLET

ESTUDIS OBERTS  Hi han col·laborat entitats i joves interessats en la ràdio   

Torrat d'Honor aquelles entitats 

de la ciutat que estan d'aniversari 

i, tot i que l'emissora municipal va 

celebrar l'aniversari rodó el 2021, 

els del mam i la teca no han volgut 

deixar de reconèixer la tasca de 

l'equip de professionals radiofò-

nics. "Sabíem que Ràdio Mollet 

va estar l'any passat d'aniver-

sari, però amb la pandèmia ens 

vam enterar tard i ja teníem el 

MiT d'Honor escollit", expliquen 

des de les colles. Tot i no coincidir 

amb el calendari, "vam pensar 

que Ràdio Mollet està col·la-

borant molt amb nosaltres i 

ens està ajudant molt. Estem 

gairebé cada setmana al pro-

grama –en referència al magazín 

matinal Posa't les piles–, estem 

fent especials de festa major, 

cada cop que tenim una activi-

tat ens truquen per difondre-la 

i creiem que aquest és un reco-

neixement per tota la seva bona 

feina", expliquen. 

Precisament, la directora del Po-

sa't les piles i cap de programes de 

Ràdio Mollet, Emma Balea, explica 

que el guardó els ha fet "molta il-

lusió". "Ens serveix com a colofó 

per acabar la celebració dels 40 

anys, un aniversari que no hem 

pogut celebrar com hauríem 

volgut", diu Balea.

La relació de Ràdio Mollet amb 

Morats i Torrats es remunta als 

orígens de les colles. "Des que 

van néixer sempre ens hem in-

teressat per tot allò que fan i 

els hem ajudat a difondra-ho", 

explica Balea, qui remarca que, al cap i a la �i, aquesta és una de les tasques que té una emissora mu-
nicipal envers el teixit associatiu 

de la seva ciutat. "Ràdio Mollet 

existeix en gran part per donar 

veu a les entitats que hi vulguin 

dir la seva", indica.

El lliurament del premi de Mo-

rat i Torrat d'Honor serà dissabte 

20 d'agost a les 23.15 h a la pla-

ça Prat de la Riba, just abans dels 

Versots i de l'Encesa del campa-

nar. En cas de pluja, l'acte es tras-

lladarà al Mercat Vell. 

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022
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Us desitgem 
una feliç 

Festa 
Major!

A Mollet Podemos
www.podemosmollet.com · info@podemosmollet.com · @podemosmollet 
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FESTA MAJOR

ollet és una ciutat 

viva, plural i solidària 

que cada any demos-

tra que sap organitzar 

una gran Festa Major 

d’estiu, enguany també ho serà! 

Us convido a consultar tot el pro-

grama d’activitats de la nostra 

Festa Major que començarà el dia 

20 d’agost amb un pregó que ens 

farà riure d’allò més amb el fan-

tàstic Quim Masferrer.

Les activitats, més de 120, es-

tan especialment preparades per 

gaudir, hem preparat una pro-

gramació variada, per a tots els 

públics i gustos. No faltaran els 

concerts, teatres, activitats infan-

tils... i, com sempre, les activitats 

de les entitats i les colles Morada 

i Torrada. Així que vull agrair es-

pecialment a les 24 entitats que 

participen, la il·lusió i les ganes 

que han posat a totes i cadascuna 

Molt bona festa major!

M

MIREIA 

DIONISIO
Alcaldessa de 

Mollet del Vallès

de les activitats que organitzen. 

Totes són ànima i part fonamen-

tal de la nostra Festa Major. 

També vull posar èmfasi en els 

grups musicals que ens visiten 

aquest any que ens faran moure 

al ritme de la millor música, Els 

Pets, Dr. Prats, Mago de Oz, i com 

no, l’Orquestra Internacional Ma-

ravella, entre moltes altres pro-

postes i les moltes propostes in-

fantils i familiars, com el cinema 

a la fresca o la festa de l’escuma.

També mantenim un tret carac-

terístic de la nostra Festa, la so-

lidaritat: amb la capta de sang, a 

la que us animo a participar per 

continuar batent el rècord de sal-

var moltes vides. I també, amb 

els diners recollits amb la venda 

d’entrades que es destinaran ín-

tegrament, com sempre, a projec-

tes socials de la ciutat. 

Enguany tenim una novetat 

molt important, i és que el bus 

urbà a les nits, a part de ser gra-

tuït, tindrà parada a demanda, 

només sol·licitant-la, el conduc-

tor s’aturarà en parades intermè-

dies, sempre que no hi hagi perill, 

per fer més segur el retorn a casa 

de dones, persones vulnerables i 

menors d’edat.

I què em dieu del fantàstic car-

tell de la Festa Major 2022? L’ar-

lequí de l’Abelló es vesteix de fes-

ta per convidar-nos a passar-ho 

molt bé, sempre amb responsabi-

litat. La nostra Festa Major com-

memora també l’any Abelló. El 

cartell l’ha realitzat el dissenya-

dor molletà Sito Ruiz.

Vull agrair la bona feina de tots 

els treballadors municipals i de 

Protecció Civil que hi participen 

i fan possible que el programa 

i la festa siguin immillorables, 

persones invisibles però impres-

cindibles, i que fan que funcioni 

l'organització, la coordinació, la 

infraestructura, la neteja, la segu-

retat i la convivència. 

Benvolguts molletans i ben-

volgudes molletanes, visquem 

una gran festa major. Tornem a 

omplir els carrers de somriures i 

rialles. I no oblideu que aquests 

dies, com sempre, No és No i no-

més Sí, és sí.

Bona Festa Major! 

L'artista Sito Ruiz és l'autor del 

cartell de la festa major d'enguany. 

Una proposta que el molletà, resi-

dent actualment a Martorelles, ha   

dissenyat pensant en celebrar de 

nou la festa, però amb un ull posat 

encara en la responsabilitat: "Vaig 

agafar el personatge de l’arle-

quí perquè representa moltes 

coses, la diversió, el joc, la ce-

lebració...", explica el seu autor, 

qui afegeix que es va inspirar en la 

imatge de l'arlequí del pintor mo-

lletà Joan Abelló per protagonitzar 

la seva obra.  

"He dotat l'arlequí de vida, do-

nant-li color i a partir de textu-

res quasi extretes dels quadres 

de l’Abelló, que són com traçats 

abstractes, he pintat aquesta 

expressió que té el personatge: 

que et crida a passar-ho bé, però 

d'una manera responsable", 

afirma l'autor del cartell.

Per fer aquesta obra, el disse-

nyador gràfic ha treballat a partir 

d'una fotografia, "tacant la seva 

expressió com si fos una bar-

reja entre maquillatge i llum", 

comenta. Una tècnica que li ha 

agradat tornar a fer servir, ja que 

admet que "feia molt de temps 

que no treballava com a disse-

nyador gràfic".

Altres projectes per Mollet
El molletà ja havia col·laborat amb 

l'Ajuntament de Mollet amb altres 

treballs, entre els quals els video-

mapings que es van projectar du-

rant els Nadals del 2017 i el 2019. 

També destaca la seva participa-

ció com a autor de diverses projec-

cions audiovisuals per la mostra 

l'Habitació del Farmacèutic, que 

acull el Centre Cultural la Marineta 

des de l'any 2015.

Actualment, Ruiz treballa en una 

L'Arlequí de l'Abelló, imatge 

de la gresca molletana d'estiu

CARTELL DE FESTA MAJOR  L'ARTISTA SITO RUIZ ÉS L'AUTOR DE LA PROPOSTA GRÀFICA FESTIVA QUE FA L'ULLET A GAUDIR DE LA FESTA AMB RESPONSABILITAT

SITO RUIZ Amb el cartell de la festa major 2022, el seu autor, nascut a Mollet

a.mir

empresa de videojocs, feina que 

combina amb l'elaboració de vide-

oclips i espots de publicitat.  

El molletà que va començar a es-

tudiar disseny gràfic amb 24 anys 

i després va cursar realització i 

multimèdia, abans de dedicar-se a 

aquest sector treballava com a tor-

ner fresador. 

"He pintat al personatge
una expressió que

et crida a passar-ho bé, 
però amb responsabilitat"



dv, 5 AGOST 2022 19

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst



DV, 5 AGOST 202220 FESTA MAJOR

DISSENY LA JOVE ESTUDIANT MARTINA ANGLADA LÓPEZ, DE L'INS MOLLET, HA CREAT LA IMATGE QUE EVOCA ELS RECORDS DE FESTES MAJORS PASSADES

SomMollet convida els alumnes 
de Batxillerat Artístic de la ciutat 
a dissenyar la portada del diari 
Joan Abelló, Judith Vizcarra, Isidre 

Manils, Xavier Clavijo... són alguns 

dels noms propis de creadors que 

han il·lustrat la imatge de la por-

tada del diari especial de festa 

major que SomMollet edita des de 

fa més de 20 anys. Enguany, però, 

la publicació ha volgut donar una 

oportunitat a l'alumnat de Batxi-

llerat Artístic de la ciutat perquè 

pugui mostrar les seves creacions 

inspirades en la festa estiuenca.  

"Vam pensar que aquesta podia 
ser una bona experiència per 
a l'alumnat que acaba la seva 
etapa a l'institut i que un encàr-
rec com aquest els podia servir 
com a tastet d'una experiència 
en l'àmbit ja més professional", 

explica Laura Ortiz Mateo, direc-

tora de SomMollet. 

La proposta va ser ben rebuda 

per l'INS Mollet, únic institut de 

la ciutat que ofereix els estudis de 

Batxillerat Artístic. "La proposta 
ha estat com un regal", assegura 

l'Angelina Serra Moral, cap del De-

partament d'Arts de l'INS Mollet i 

professora del Batxillerat Artístic. 

"És maco veure com alumnes 
que ja han acabat el curs i des-
prés de tot l'esforç de la Selecti-
vitat mantinguin l'interès i facin 
un esforç  sense estar-se jugant 
cap nota a canvi", considera Serra. 

Una proposta evocadora
Finalment, després del procés de 

selecció –en què han participat 

responsables del diari i de l'insti-

tut– de les tres propostes presen-

ALTRES PROPOSTES 

■ Eva Martínez. En el seu cartell, més 

gràfi c, barreja les línies corbes de 
les serpentines que donen moviment 
amb una M més estàtica de color 
vermell com el peix de l'escut de la 
ciutat. També fa servir el lila i el marró 
en referència a les colles de Morats i 
Torrats i el groc i el blau "que recorden 

la infantesa i donen alegria".

■ Júlia Torres Alemany. En la seva 
proposta, la Júlia s'inspira en la nit del 
castell de focs i amb el Ball de Diables 
i els seus correfocs, amb el Moll Fer 
com a protgonista i com a "símbol de 

Mollet". També hi apareixen altres 
referents molletans com el campanar 
de l'església de Sant Vicenç, formant 
part del paisatge de fons.

L.O.M.

LA CREADORA  La Martina ha dissenyat la portada del diari especial

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022
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tades, l'escollida ha estat la de la 

Martina Anglada López, un cartell 

evocador i nostàlgic que s'inspira 

en els records de les festes majors 

passades. Des del punt de vista tèc-

nic, la Martina ha fet servir el colla-

ge, amb el paper com a gran prota-gonista i les fotogra�ies emulant les 
antigues polaroid. "Pot recordar 
un treball d'scrapbooking per-

què sempre m'han agradat molt 
les manualitats", explica la Marti-

na, qui reconeix que en un primer 

moment va tenir pensades de pro-postes més grà�iques, però "l'An-
gelina –la professora– em va dir 
que busqués la meva essència, 
i així ho vaig fer", explica la jove, 

que un cop acabat el Batxillerat co-

mençarà els estudis universitaris 

de disseny d'interiors.Amb el recull de fotogra�ies i 
elements que simulen un segell 

postal, la Martina ha volgut fer com 

"una mena de viatge al passat". 

"La festa major és una cosa molt 
maca perquè és un moment en 
què tot el poble s'uneix, tothom 
s'ho passa bé i el que després 
queden són els records. Jo tinc 
molts records d'haver-m'ho pas-
sat bomba", rememora.

Sobre l'encàrrec de SomMollet, 

la jove creadora assegura que "és 
una experiència que s'havia 
d'entomar, tot i que acabàvem de 
fer els exàmens de �inal de curs 
i teníem la Selectivitat", diu la 

Martina, qui explica que "al prin-
cipi vaig pensar que era molta 
responsabilitat i se'm feia una 
muntanya, però no m'importa 
dedicar-hi temps perquè és amb 
el que gaudeixo", conclou. 
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A ESCENA  'EL FORASTER' SERÀ EL PREGONER DE LES FESTES D'AQUEST ANY I TAMBÉ OFERIRÀ DIUMENGE A LA NIT EL SEU XOU TEATRAL 'BONA GENT' A L'ENVELAT

Mollet és una ciutat massa gran pel presen-

tador d'El Foraster, acostumat als pobles 

més petits de Catalunya. Però Quim Mas-

ferrer (Sant Feliu de Buixalleu, 1971) se 

submergirà igualment en els carrers de la 

ciutat per portar un pregó que el mateix ac-

tor promet que serà "especial".

El polifacètic artista selvatà serà l'encar-

regat aquest any d'obrir oficialment la fes-

ta major amb l'habitual pregó el dissabte a 

les 20 h a la plaça Prat de la Riba. Masfer-

rer també serà un dels protagonistes del 

programa cultural amb el seu reconegut 

espectacle Bona Gent, que tindrà una nova 

actuació el diumenge a les 22 h a l'envelat.

Apassionat de les històries humanes
La carrera de Quim Masferrer està forta-

ment lligada al teatre i a la televisió. L'any 

1998 funda la companyia Teatre de Guerri-

lla amb la qual ha dirigit i actuat a diverses 

obres.

La seva explosió mediàtica arriba prin-

cipalment a partir de l'any 2013, quan co-

mença a fer el programa El Foraster a TV3. 

Des de llavors, l'artista ha fet set tempo-

rades visitant els indrets i persones més 

especials de Catalunya, una tasca que li ha 

valgut un premi Ondas. L'any 2018, el pre-

sentador va iniciar el xou Bona Gent, amb el 

qual segueix la línia còmica que va crear a 

El Foraster.

Un pregó per als molletans i molletanes
Quim Masferrer explica que quan li va arri-

bar la proposta de ser el pregoner a Mollet  

ho va sentir com "un honor i un privile-
gi" per saber que comptaven amb ell per 

un acte tan especial. Per aquest motiu, el 

feliuenc afirma que "no va dubtar en cap 
moment" a acceptar l'oferta.

Masferrer reconeix que ja ha comen-

çat a preparar el pregó i que té "una idea 
clara" de com el vol fer. L'artista vol cedir 

el protagonisme de l'acte als veïns i veïnes 

de Mollet, a través de les seves històries i 

experiències. Masferrer relata que vol que 

sigui "un pregó especial, lluny de ser un 
discurs d'algú que ve de fora". 

El selvatà reconeix que el seu vincle amb 

Mollet no és massa estret: "Hi he estat al-
gun cop actuant", però afirma que afronta 

amb ganes les festes perquè a ell li agrada 

"conèixer els llocs a través de la seva 
gent".

Un espectacle "únic"
Sobre el seu xou Bona Gent, Masferrer el 

defineix com "un espectacle únic". El fe-

liuenc posa un exemple de l'essència del 

seu espectacle: "Fa uns dies vaig desco-
brir una parella que venia al xou per 
vuitè cop i van dir que cada cop que ve-
nien era diferent". L'artista reconeix que 

ell mateix se sorprèn dalt de l'escenari: "A 
tots els passis han passat coses sorpre-
nents". Masferrer creu que el seu especta-

cle és diferent perquè consisteix a "fer tea-

Quim Masferrer: "Vull 
que sigui un pregó 
especial, lluny d'un 
discurs d'algú de fora"

PREGÓ

Pregó 

Dia i hora: Dissabte 20 (20 h)

Lloc: Plaça Prat de la Riba

Espectacle Bona Gent

Dia i hora: Diumenge 21 (22 h)

Lloc: Envelat

QUIM MASFERRER L'artista selvatà promet un pregó especial ple d'històries dels molletans

guerrilla

tre des del públic cap a l'escenari i no a 
la inversa com és habitualment".

El Foraster va començar visitant pobles 

de menys 1.000 habitants, però amb el pas 

del temps, el selvatà reconeix que ha desco-

bert que "les històries estan arreu". 

L'artista està actualment de gira amb 

Bona Gent, una situació que tenia ganes de 

tornar a viure després de la pandèmia: "És 
meravellós poder recuperar la cultura i 
els teatres plens. Sense el públic és im-
possible fer cultura". El selvatà afirma 

que li agradaria "continuar fent el Bona 

Gent mentre faci altres projectes de tele-
visió o teatre". Masferrer creu que la gent 

gaudeix dels espectacles i afirma que ell 

també s'ho passa "molt bé". 
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MÚSICA  LA BANDA MADRILENYA ARRIBA A MOLLET DINS UNA GIRA DE 95 CONCERTS AMB QUÈ ACTUARAN A LLOCS COM ESPANYA, ESTATS UNITS I LLATINOAMÈRICA

El heavy amb reminiscències 
celtes de Mägo de Oz, colofó final

irene kilmister

LA BANDA Mägo de Oz omplirà el parc de Can Mulà amb el seu estil inconfusible i de sons celtes

Heavy metal, folk metal, música 

celta... l'amalgama d'estils és un 

dels trets diferencials de Mägo de 

Oz, una de les actuacions estrella 

de la festa major, que servirà per 

tancar els concerts al parc de Can 

Mulà dimarts a la nit.

Una carrera longeva
Els inicis d'aquesta banda madri-

lenya es remunten al 1988, quan 

el seu bateria Txus di Fellatio de-

cideix entrar al món de la música, 

gravant la seva primera maqueta 

amb un grup d'amics. El seu pri-

mer disc (Mägo de Oz, 1994) no 

arribaria fins sis anys més tard. 

Als anys 90 va arribar el seu gran 

'boom' amb cançons com Molinos 

de viento o Fiesta Pagana.

Des de llavors, el grup madri-

leny s'ha convertit en una de les 

referències del heavy espanyol, 

amb 14 àlbums publicats i gires 

que han trepitjat diversos con-

tinents. El seu estil, clarament 

influenciat per la música celta, els 

ha portat a ser un dels grups més 

coneguts del gènere.

La banda ha tingut diversos 

membres en la seva llarga història, 

tot i que n'hi ha dos que sempre hi 

han estat: Carlos Prieto, Mohamed 

(violí) i el mencionat Txus di Fe-

llatio. Avui en dia els acompanyen 

Javier Domínguez, Zeta (veu), Pa-

tricia Tapia (segona veu), Fernan-

do Mainer (baix), Manuel Seoane 

(guitarra), Victor de Andrés (gui-

tarra), Manuel Ramil (teclats) i 

Jose Manuel Pizarro (flauta i gaita).

Molts èxits i reconeixements
En els seus 34 anys dalt dels esce-

naris, Mägo de Oz ha sumat nom-

brosos premis i reconeixements. 

El més important és el disc de di-

amant, que van rebre l'any 2008 

per haver superat el milió de dis-

cos venuts a Espanya.

Amb aquesta trajectòria, Mägo 

de Oz aterra per primer cop a Mo-

llet, on exhibirà el seu estil únic i 

inconfusible. 

CONCERTS

Mägo de Oz

Dia i hora: Dimarts 23 (0.30 h)

Lloc: Parc de Can Mulà

AL ABORDAJE: UNA GIRA DE QUASI 100 
CONCERTS PER EUROPA I AMÈRICA
n El concert de festa major a Can Mulà és una de les parades que el grup de 
metal farà a la seva extensa gira Al abordaje. El tour va començar a l'octubre 
de l'any passat amb els primers concerts postpandèmics que la banda va fer 
als Estats Units, a ciutats com San Francisco, Las Vegas o Miami. A continuació, 
Mägo de Oz va seguir la seva gira per Llatinoamèrica amb concerts a Mèxic, 
Equador, Costa Rica i Colòmbia. Aquest 2022, el grup ha tornat a Europa per fer 
una extensa gira per Espanya i també amb dates a França i Itàlia. Entre aquests 
concerts està el de Mollet, on el grup madrileny portarà el seu esperit més 
pirata. La gira Al Abordaje acabarà a finals d'aquest any amb alguns concerts a 
l'Equador, Xile i Los Ángeles (Estats Units).

DISCOGRAFIA

Mägo de Oz, 1994

Jesús de Chamberí, 1996

La leyenda de La Mancha, 1998

Finisterra, 2000

Gaia, 2003

Belfast, 2004

Gaia II: La Voz Dormida, 2005

La Ciudad de los Árboles, 2007

Gaia III: Atlantia, 2010

Hechizos, Pócimas y Brujería, 2012

Ilussia, 2014

Finisterra Opera Rock, 2015

Ira Dei, 2019

Bandera Negra, 2021
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CONCERTS

Els Pets + Doctor Prats

Dia i hora: Diumenge 21 (0 h)

Lloc: Parc de Can Mulà

El parc de Can Mulà tornarà a te-
nir una gran nit de concerts el diu-
menge de festa major. Aquest any 
els seus protagonistes seran dues 
de les bandes catalanes més cone-
gudes: Els Pets i Doctor Prats.

En el cas dels primers, el grup 
actuarà a Mollet en una de les da-
tes de la gira de presentació del 
seu nou disc 1963. 

Quasi 40 anys als escenaris
La carrera musical d'Els Pets és 
llarga i àmpliament coneguda. 

Lluis Gavaldà (veu i guitarra), Joan 
Reig (bateria) i Falin Caceres (baix) 
van iniciar un somni l'any 1985 al 
seu poble, Constantí (Tarragonès). 
L'origen de la banda prové d'un 
grup anterior que formaven els 
tres membres amb altres músics. 
No van gravar el seu primer disc, 
titulat Els Pets, fins a l'any 1989 i el 
seu èxit arribaria sobretot a la dè-
cada dels 90, amb discos com Calla 

i Balla (1991), Fruits Sex (1992) i 
Brut i Natural (1994). Però, sense 
cap mena de dubte, el seu àlbum 

MÚSICA  EL FAMÓS GRUP DE ROCK TARRAGONÍ ACTUARÀ PER PRIMER COP A LA CIUTAT

ELS PETS El reconegut grup català serà el cap de cartell de la nit del diumenge amb un concert de la seva gira 1963

ELS PETS

1963
És el títol del nou disc d'Els Pets, publicat 
a l'abril d'aquest any. El grup tarragoní 
es troba en plena gira de llançament i 
passaran per la festa major diumenge.

Els Pets porten la seva versió 
més madura a Can Mulà

més reconegut és Bon Dia (1997), 
una fita de la música catalana i un 
dels discos en català més venuts de 
la història. Cançons com la matei-
xa Bon dia, Vespre o Jo vull ser rei

els van portar a ser un dels grups 
més reconeguts del panorama ca-
talà. Les seves cançons també els 
hi han valgut diversos premis, com 
el Cerverí per lletres de cançó per 
Me’n vaig o la Creu de Sant Jordi 
que van rebre l'any passat.

Un disc més adult i pop
37 anys i 17 àlbums després, Els 
Pets segueixen en plena forma, 
tal com demostra la publicació del 
seu últim disc fa només tres mesos. 
1963 és un àlbum amb 12 cançons  
que pretén mostrar la seva música 
més adulta, honesta i pop, segons 
descriuen a la presentació del tre-
ball. Aquest nou disc serà la base 
del concert amb el qual Els Pets vo-
len omplir el parc de Can Mulà.   

Doctor Prats tancarà la 
nit musical de diumenge
Juntament amb Els Pets, el concert 
de diumenge de Can Mulà també 
comptarà amb la banda vallesana 
Doctor Prats. La història de Doctor 
Prats comença el 2014 a partir 
d'un grup d'amics de Terrassa i 
d'unes cançons que havia com-
post Marc Riera (veu i guitarra). 
Amb ell van ser-hi Ramon Figueras 
(trompeta i veus), Josep Jaume Rey 
(guitarra), Oriol Cors (bateria), 
Víctor Martínez (teclats), Guillem 
Boltó (trombó) i Miki Santamaria 
(baix), qui continuen formant el 
grup actualment.

La banda va decidir autopro-
duir-se el primer disc: Patates 

amb peix (2015). Arrel del seu èxit, 
la productora Música Global es va 
interessar en ells i van gravar dos 
àlbums més: Amah Sigah (2016) i 
Venim de lluny (2018). Aquest úl-
tim és el que els ha catapultat a la 

ELS TERRASSENCS PORTEN LA SEVA GIRA 'PEL CANTÓ BO TOUR'

DOCTOR PRATS El grup vallesà portarà la seva música festiva a Mollet

DOCTOR PRATS

fama amb la seva cançó més reco-
neguda, ja un himne de la música 
catalana: Caminem lluny. Aquest 
any, Doctor Prats ha completat la 
seva discografia amb el seu darrer 
llançament: Pel Cantó Bo.

En plena gira
La banda es troba actualment de 
gira amb Pel Cantó Bo Tour, una 
sèrie de concerts per tots els Pa-
ïsos Catalans on els terrassencs 
presenten els seus nous temes i re-
passen els seus èxits. Doctor Prats 

aposten per una música alegre i 
festiva que fusiona estils entre els 
quals destaquen l'ska, el reggae o 
la música electrònica.

Èxits com el ja mencionat Ca-

minem lluny, Les nits no moren mai 

o el nou Pel Cantó Bo són alguns 
dels temes que els assistents al 
concert podran gaudir de la mà de 
la banda terrassenca. 

La banda interpretarà
alguns dels seus èxits
com 'Caminem lluny' o
'Les nits no moren mai' 

PRECIOS DIRECTOS DE FÁBRICA
MANO DE OBRA GARANTIZADA POR DOS AÑOS 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

 TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

DE DESCUENTO
En la contratación de trabajos de parquet y pintura. 
APROVECHA LA OPORTUNIDAD!25%

GONZALO POZO  610 282 368
pargomad@hotmail.es · Sant Pere de Vilamajor
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La Nit dels Grups Locals

Dia i hora: Dijous 18 (20 h)

Lloc: Parc de les Pruneres

La MiT de les Colles

Dia i hora: Divendres 19 (23.30 h)

Lloc: Parc de Can Mulà
Consulteu condicions: subjectes a l’aprovació d’entitat financera

93 593 17 76Gaudeix de l’estiu amb estil

Av. Llibertat, 11-13 · Mollet del Vallès · Taller: C. Mollet, 24 · Granollers 

www.toldosperez.com · info@grupotoldosperez.com

Vacances del 13 al 29 d’agost

BON ESTIU 
I BONA FESTA MAJOR!

Els molletans Isaac Giménez i 

Merit Fernández, els convidats 

de la Nit dels Grups Locals 
La gran Nit dels Grups Locals torna 
enguany al parc de les Pruneres de 
Mollet amb un cartell ple d'artistes 
de la ciutat. Una nova oportunitat 
per reivindicar el talent de proxi-
mitat de la mà de l'Associació de 
Música i Art de Mollet (AMAM), 
qui de nou ha organitzat l'esdeve-
niment amb ganes de gaudir d'una 
festa major com les d'abans de la 
pandèmia: "Continuem amb la 

tradició que ha agafat AMAM 

per la festa major, portant la 

música en directe de nou al parc 

de les Pruneres", explica l'Alexa 
Peso, membre de la junta d'AMAM. 

Una nit amb actuacions diver-
ses, però amb una característica 
comuna, la identitat molletana de 
gran part dels artistes que sortiran 
a l'escenari. Entre ells,  la cantant i 
compositora Merit Fernández, sò-
cia també de l'entitat, qui actuarà 
amb la seva banda interpretant te-
mes propis. 

El jove Isaac Giménez serà un 
altre dels protagonistes d'aquesta 
nit de talent emergent. El molletà 

ho farà acompanyat també de la 
seva banda i amb un nou disc sota 
el braç.

A banda d'aquests dos cantants, 
també participaran de la festa La 
4ta Pared, un grup format després 
de la pandèmia, i que fa unes set-
manes va actuar a la festa major de 
Parets, i Olga de Miami, una banda 
de rock amb dos integrants mo-
lletans que oferirà temes propis i 
alguna versió. 

L'esdeveniment comptarà amb 
taquilla inversa. 

TALENT MOLLETÀ LES BANDES OLGA DE MIAMI I LA 4ta PARED TAMBÉ PARTICIPARAN D'AQUESTA NIT QUE ARRANCARÀ A LES 20 H I S'ALLARGARÀ FINS A L'1 H

ISAAC GIMÉNEZ

ISAAC GIMÉNEZ  El molletà arriba amb nou disc a la Nit dels grups locals

La Sra Tomasa i Juantxo 

Skalari, a la MiT de les Colles
Els grups La Sra. Tomasa, Juantxo 
Skalari i el Dj Light Riders seran 
els protagonistes enguany de la 
MiT de les Colles. Una jornada que 
començarà el primer dia festiu, 
divendres, a les 23.30 h al parc 
de Can Mulà, de la mà de les dues 
colles de la ciutat.

Fa una dècada que els set inte-
grants de La Sra. Tomasa van fun-
dar aquest grup que barreja sons 
llatins i afrocubans amb altres rit-
mes calents com la rumba i fins i 
tot la música electrònica. Un mes-
tissatge que duran també a Mollet .

12 àlbums i un miler de concerts
Juanjo Skalari serà una altra de 
les actuacions d'aquesta nit. Ro-

ots Market és el nou disc d'aquest 
músic navarrès que porta més de 
1.000 concerts per Europa, Amè-

SKA I RITMES LLATINS COMENÇARÀ A LES 23.30 H A CAN MULÀ

LA SRA. TOMASA La banda barcelonina barreja sons llatins i música electrònica

LA SRA. TOMASA

rica Llatina i Àsia i ha editat més 
de 12 àlbums amb l'esperit Skalari 
com a segell indentitari. 

Mentre que el punt final de la 
festa el posarà el Dj Light Riders. 
Tres propostes diferents, organit-
zades per la Colla de Morats i la 
Colla de Torrats per gaudir de la 
primera nit de concerts al parc de 
Can Mulà. 
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Durant l'acte de presentació del 
programa de festes la Colla Mo-
rada va sorprendre tots els assis-
tents amb un anunci que ningú 
s'imaginava. Enguany, per escal-
far motors abans de l'esclat de 
la festa major, "tindrem un con-

cert de Leticia Sabater".

Així ho anunciava el cap de colla 

morat, José López, en la presenta-
ció de la festa major, davant la in-
credulitat dels assistents, que va 
provocar uns forts aplaudiments 
i uns no menys intensos riures. 
La presentadora, cantant i actriu 
actuarà al parc de les Pruneres el 
dimecres 17 d'agost a les 22 h, a 
càrrec del Chipirón Clan. 

CONCERT L'ARTISTA SERÀ A LES PRUNERES EL DIA 17 A LES 22 H

LETICIA SABATER  El concert de l'artista l'organitza Chipirón Clan

LETICIA SABATER

Leticia Sabater, la 
proposta 'freak' 

MÚSICA

Leticia Sabater

Dia i hora: Dimecres 17 (22 h)

Lloc: Parc de les Pruneres

Los 80 Principals

Dia i hora: Dissabte 20 (00.30 h)

Lloc: Parc de can Mulà

Versión Imposible

Dia i hora: Dissabte 20 (00.30 h)

Lloc: Parc de Can Mulà

Festa RAC 105

Dia i hora: Dilluns 22 (00.30 h)

Lloc: Parc de Can Mulà

Un dels clàssics de la festa pel que 
fa a música són els concerts de ver-
sions que tornaran a l'escenari de 
Can Mulà enguany per fer moure 
l'esquelet a petits i grans. 

Aquesta proposta musical se 
celebrarà dissabte a partir de les 
0.30 h i comptarà amb dues ban-
des amb una llarga trajectòria en 
aquest format: Los 80 principales 
i Versión Impossible. 

La banda formada per Dani Es-
camilla (veu i guitarra), Jonathan 
Argüelles (bateria i veu), Marc fer-
rando (teclats), Toni Duque (veu i 
baix), Xavi lario (guitarra) i Víctor 
Fernánes (tècnic de so), arribarà a 
Mollet el dia 20, procedent de les 
Palmas, una de les altres parades 
de la seva gira d'enguany en la 
qual ja tenen concerts programats 
fins  la darrera setmana d'octubre. 
Amb més de 7 anys d'experiència 
en escenaris d'arreu de l'Estat, Los 
80 Principales està considerada 
una de les bandes que fa un dels 
millors tributs a les cançons de 
la dècada dels 80. Un viatge en el 

temps on sonaran grans èxits de 
Queen,  Pink Floyd, AC / DC, Dire 
Straits, El Último de la Fila, Tequila 
i Alaska, entre molts d'altres.  

Versión Imposible i Festa RAC
L'altra banda que trepitjarà l'es-
cenari de Can Mulà dissabte serà 
Versión Impossible. El grup, que 
ha participat de la festa major mo-
lletana en altres ocasions, torna 
enguany amb una proposta pen-
sada per a totes les edats i gustos 
musicals.

Liderada per David Moreno i 
acompanyada per cinc grans mú-
sics, la banda rendirà tribut a dife-
rents artistes de totes les èpoques 
i estils. Des de Fito, a Dani Martín 
(el Canto del loco), fins a Shakira, 
Julio Iglesias, Camilo Sesto, Eros 
Ramazzotti, Louis Armstrong i Es-
topa. Un xou pensat per no parar 
de ballar i també un record en el 
temps d'aquells amants de la mú-
sica més nostàlgics.

La Festa de RAC 105 és una de 
les altres propostes musicals per 

celebrar  la gresca molletana. Els 
més joves podran gaudir en direc-
te, dilluns a partir de les 00.30 h, 
des del parc de Can Mulà, de la gira 
d'aquesta emissora catalana dedi-
cada als èxits musicals més actuals 
barrejats amb grans números 1 
del panorama musical nacional i 
internacional.  

Els concerts de versions tornen 

a amenitzar la gresca nocturna

LOS 80 PRINCIPALES I VERSIÓN IMPOSIBLE ACTUARAN AL PARC DE CAN MULÀ DISSABTE

C. Gaietà Ventalló, 64 (esq. C. Madrid) · Tel. 93 570 55 87 · Mollet del Vallès

CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es

 PREVENCIÓN: 
   VACUNACIONES, DESPARASITACIONES INTERNAS 
   Y EXTERNAS, CHEQUEOS GENERALES Y GERIÁTRICOS

 IDENTIFICACIÓN MEDIANTE MICROCHIPS

 NUTRICIÓN

 PATOLOGÍA CANINA Y FELINA

 SERVICIO EXTERNO DE ETOLOGÍA

 DERMATOLOGÍA

 ANALÍTICAS, RADIOLOGÍA 
   Y ELECTROCARDIOGRAMAS

 SERVICIO DE ECOGRAFÍA 
   CARDÍACA Y ABDOMINAL

 CIRUGÍAS

NUESTROS SERVICIOS:
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OPOSICIONS DESTACADES:

 Mossos d’Esquadra.
 Policia Local i Guàrdia Urbana.
 Bombers.
 Auxiliar Administratiu Local.
 Agents Rurals.

SISTEMA D’ESTUDI:

 Classes Presencials.
 Classes online.
 Enregistrament i visualització de les classes.
 Preparem totes les proves físiques 

  al Club Natació Granollers. 



DV, 5 AGOST 202232 FESTA MAJOR

Prova 
puntuable

Activitat de 
pagament 

En cas de pluja 
Mercat Vell 

Cultura 
tradicional

DEL 15 AL 23
D’AGOST

Dilluns 15

8.30 h Plaça Catalunya i recorregut
Passejada de gossos solidària 

Inscripció 3 € - Tots els ingressos es 

destinaran a la protectora Adopta un amic

Colla dels Morats – Bravats i Ass. Adopta 
un amic

11.00 h Parc de Can Mulà
Torraparc – Gimcana infantil

Colla dels Torrats

18.00 h Plaça Prat de la Riba
Tallers Infantils - Mirall, Mirallet, qui és la 

més bella?

Colla dels Morats

20.00 h Plaça Prat de la Riba
Cercavila oberta al poble – Prenem els 

carrers amb la Colla Morada! Agafa un 

instrument i vine a tocar sense por

Colla dels Morats

22.00 h Parc de Les Pruneres
Tu cara no me suena – Karaoke Morat

Colla dels Morats – Mandonguilles

Dimarts 16

9.00 h  Can Prat Pàdel Club
X Torneig de pàdel Torrat

Més informació a www.torrats.com/padel
Colla dels Torrats - Patrocina Can Prat 
Pàdel Club

10.00 h Pista municipal d’atletisme La Pedra 
Salvadora
WaterFight Mollet 2022

Mollet del 
Vallès

Colla dels Morats – Chipirón Clan i Bravats

11.00 h i durant tot el dia Pista municipal 
d’atletisme La Pedra Salvadora
Infl ables Morats – La Festa d’Úrsula
Colla dels Morats 

12.00 h Pista municipal d’atletisme La Pedra 
Salvadora
Vermut Musical

Colla dels Morats 

14.00 h Pista municipal d’atletisme La Pedra 
Salvadora
Macarronada Morada

Colla dels Morats

17.00 h Pista municipal d’atletisme La Pedra 
Salvadora
Posa’t Morat Infantil
Colla dels Morats – Comando Xuxes

17.00 h Pista municipal d’atletisme La Pedra 
Salvadora
Gimcana Infantil – Aconsegueix el botí 

amb el Capità Garfi 
Colla dels Morats – Comando Xuxes

18.00 h Pista municipal d’atletisme 
La Pedra Salvadora

Llançament de pernil i coco
Participació 1 €

Colla dels Morats - Serranitos

18.30 h Centre Cívic L’Era
Assaig especial de Festa Major

(Assaig del grup de gralles i tabals 18.30h – 
Assaig casteller 19.30h)
Castellers de Mollet

20.00 h Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Bingo Musical

Colla dels Morats – Serranitos

22.00 h Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Concurs de rots

Colla dels Morats

22.15 h Pista municipal d’atletisme La Pedra 
Salvadora
Gimcana morada adulta – Quiero jugar a 

un juego!

Colla dels Morats - Chipirón Clan

Dimecres 17

12.00 h Mercat Vell
Les Colles ensenyen la llengua

Colla dels Morats
Colla dels Torrats 
Òmnium Cultural

17.00 h Plaça Major (Mercat Munici-
pal) i recorregut

Tapes Xuxes Tour

Inscripcions 5 € 

(dilluns 15 al Mercat Vell a partir de les 

18h i al punt d’inici, mitja hora abans de 
començar l’activitat – tiquets limitats a 
200 participants)

Colla dels Morats – Comando Xuxes

18.30 h Centre Cívic L’Era
Assaig especial de Festa Major

(Assaig del grup de gralles i tabals 18.30h 

– Assaig casteller 19.30h)

Castellers de Mollet

19.00 h Parc de Les Pruneres
Disco mòbil infantil Morada

Colla dels Morats - Comando Xuxes

20.30 h Parc de Les Pruneres
El ressorgiment de la Santa Teca

Colla dels Morats

21 h Parc de Les Pruneres
Botifarrada Morada

Colla dels Morats

21.00 h Can Gomà – avinguda Jaume I i 
recorregut fi ns plaça Prat de la Riba
La Invocació del Moll Fer
Colla dels Torrats 

21.30 h Parc de Les Pruneres
Concurs de crits – Crida amb Randall

Colla dels Morats – Chipirón Clan

22.00 h Parc de Les Pruneres
Concert amb Leticia Sabater
Colla dels Morats – Chipirón Clan 

22.30 h Mercat Vell
Sopar Torrat 

Colla dels Torrats 

23.00 h Mercat Vell
Concurs de còctels

Equips  mínim 5 persones

Cal portar 1,5 litres de còctel preparat

Inscripcions just abans del concurs

Servei bar

Colla dels Torrats – Clan X 

23.30 h Parc de Les Pruneres
Petardeo Morat amb Maceta Sound Beat – 

La Festa de la Purga
Colla dels Morats – Serranitos

Dijous 18

11.00 h Mercat Vell
El maleït Trivial Morat

Colla dels Morats – Chipirón Clan

11.00 h Rambla Fiveller amb avinguda Jau-
me I (recorregut fi ns plaça Prat de la Riba)
Cercavila i ballada infantil amb el Moll Fer

Colla dels Torrats

17.30 h Plaça Pau Casals
Partit sorpresa

Colla dels Morats – Chipirón Clan

18.00 h Parc de Les Pruneres i recorregut
Torraestàtues

Colla dels Torrats

18.30 h Plaça Pau Casals
Kali Morat 

Tiquet 1 € Kali 

Colla dels Morats – Bravats i Serranitos

20.00 h Plaça Catalunya
Assaig especial de Festa Major

Castellers de Mollet

20.00 h Plaça Pau Casals
Engrescada de les Colles (*1 punt)

Colla de Morats 
Colla de Torrats

20.00 h Parc de Les Pruneres 
Nit dels grups locals

Associació de Música i Art de Mollet 
(AMAM)

21.00 h Plaça Pau Casals 
Sopar Morat – Aquesta nit l’únic 
bo, és el menjar!

Preu 5 € socis i 7 € no socis

(venda anticipada al Mercat Vell a partir 

de dilluns 15 i fi ns a exhaurir existències – 
limitat a 150 tiquets)

Colla dels Morats

Divendres 19

10.30 h Rambla Balmes 
Pintada de guixos

Colla dels Morats 

11.30 h Plaça Catalunya
Conta contes Morat – Els dolents dels 

contes

Colla dels Morats 

17.00 h Plaça Prat de la Riba i 
recorregut

Tapes Tour 2022

Acompanyament de Tirant lo Band
Preu 11€ socis i 13€ no socis 

(venda anticipada al Mercat Vell  a partir 

de dilluns 15, 300 tiquets a la venda, no es 

vendran més de 2 tiquets per persona - 

obsequi per a tots els participants)

Colla dels Morats

17.30 h Plaça Pau Casals
Jocs infantils TOC TOC

Colla dels Torrats 

18.00 h Ca n’Arimon (piscina exterior)
Sessió d’aquagym popular
Accés gratuït – aforament limitat

Ajuntament de Mollet del Vallès

23.30 h Parc de Can Mulà
La MiT de les Colles 
Sra. Tomasa + Juantxo Skalari + Dj Light 
Riders

Colla dels Morats 
Colla dels Torrats

Dissabte 20

De 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 
21.00 h. Mercat Vell (en cas de pluja, 

a La Marineta)
Capta de sang (* 1 punt)  

Associació de Donants de Sang del Vallès 
Oriental
Banc de Sang i Teixits
Colla dels Morats
Colla dels Torrats
          

€

El Programa

€

€

€

€

€

€

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst
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Low Cost Petrol

N
O

V
ETAT!

SANT FOST
CTRA DE LA ROCA, 

KM 11, 6Feliç estiu 
i  molt bona 

Festa Major!

emporta’t           un gelat...

AQUEST ESTIUMOU-TE I ESTALVIA EN CARBURANTS!

TECLEJANT AQUEST CODI MANUAL 
DES DE L’AUTOPAGAMENT:

882288

SANT FOST
CTRA DE LA ROCA, 

KM 11,6

Preus

VALID FINS AL 
31 -08-2022

gratis! per 35 € carburanten horari atès

Low Cost

BENZINA
GASOIL

ADBLUE
-0,22 €

BENZINA PREMIUM
GASOIL PREMIUM-0,24 €

(INCLOU BONIFICACIÓ RD 6/22)

+

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst
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10.00 h Pistes de petanca Club Petanca 
Altaveu (Riera Seca)

Torneig de petanca de Festa Major i 40è 
aniversari

Club Petanca Altaveu

10:30 h Rambla Balmes

Simultànies d’escacs, amb el mestre Pere 
Garriga

Club d’Escacs Mollet

11.00 h Parc de les Pruneres

Aquàtic Torrat infantil i festa de l’escuma

Colla dels Torrats 

12.00 h Plaça Pau Casals 

Arrebossa’t! – Guerra de bombardes de 
farina i pols de colors i remullada

(acte no apte per a persones celíaques)

Colla dels Morats 

12.00 h Des de L’Era i fins a la plaça 
Prat de la Riba

Cercavila Diabòlica

Ball de Diables

17:30 h Museu Abelló

Activitat familiar – El museu dels sentits

Visita dinamitzada

Edat: infants de 18 mesos a 4 anys 

Aforament limitat

Informació, reserva de places i inscrip-
cions a: https://www.museuabello.cat/
category/activitats/

Museu Abelló

18.00 h Ca n’Arimon

Accés lliure a la piscina exterior

Accés gratuït – aforament limitat – me-
nors acompanyats d’un adult

Ca n’Arimon

19.00 h Museu Abelló

Visita comentada a l’exposició Mirades. 
Mollet Migrant

Informació, reserva de places i  
inscripcions a:

https://www.museuabello.cat/category/
activitats/

19.30 h  De les places Pau Casals a Prat de la 
Riba   

Cercavila d’inici de Festa Major amb el 
seguici popular

Ajuntament de Mollet del Vallès

20.00 h Plaça Prat de la Riba (en cas 
de pluja, al Mercat Vell) 

Cerimònia d’inici de Festa Major amb ball 
dels Gegants de la ciutat i pilars dels Pregó 
a càrrec d’en Quim Masferrer 

Ajuntament de Mollet del Vallès   
    

A continuació Plaça Prat de la Riba

La Barrilada

Colla dels Torrats

20.30 h (1r passi) Museu Abelló

Concert a la terrassa del Museu

Sara Terraza & The Black Sheep

Entrades 2€ (aforament limitat) Entrades 
a molletvalles.koobin.com, al Mercat de la 
Festa o a C.C. La Marineta

Ajuntament de Mollet del Vallès

22.00 h De les places Pau Casals a 
Prat de la Riba 

Correfoc de Festa Major amb el Ball de 
Diables de Mollet

Ajuntament de Mollet del Vallès

22.30 h (2n passi) Museu Abelló

Concert a la terrassa del Museu

Sara Terraza & The Black Sheep

Entrades 2 € (aforament limitat) Entrades a 
molletvalles.koobin.com o al Mercat de la 
Festa o a C.C. La Marineta

Ajuntament de Mollet del Vallès

23.00 h Plaça Prat de la Riba

Ball del Moll Fer

Colla dels Torrats – Col·labora Bodega 
Segalés

23.00 h Envelat 

Ball d’inici de Festa Major amb L’Orquestra 
Odissea  

Ajuntament de Mollet del Vallès

23.15 h Plaça Prat de la Riba (en cas de 
pluja, al Mercat Vell)

Nomenament del Morat i Torrat d’Honor 
2022

Colla de Morats 

Colla de Torrats

23.30 h Plaça Prat de la Riba (en cas 
de pluja, al Mercat Vell)

Els Versots de Festa Major

Colla dels Morats 

Colla dels Torrats

A continuació Plaça Prat de la Riba 

Encesa del Campanar

Colla dels Morats

Colla dels Torrats

Ajuntament de Mollet del Vallès

A continuació

Processó de la Santa Teca fins a Can Mulà
Colla dels Morats 

00.30 h Parc de Can Mulà

Los 80 principales + Versión Imposible

Ajuntament de Mollet del Vallès

Diumenge 21

7 h Plaça Prat de la Riba 

La Gran Despertada de Festa Major 
(* 1 punt)

Colla de Morats 

Colla de Torrats

   

10.30 h Inici a la plaça Prat de la Riba i 
recorregut urbà fins al parc de Can Mulà
Passejada en bicicleta

Els menors d’edat han de dur casc obliga-
tòriament

Club Ciclista Plana Lladó - Col·labora 
Esports Escuin

11.30 h Museu Abelló

Activitat familiar – El museu dels sentits

Visita dinamitzada

Edat: infants de 18 mesos a 4 anys – afora-
ment limitat

Informació, reserva de places i inscrip-
cions a: https://www.museuabello.cat/
category/activitats/

Museu Abelló

12.00 h  Església de Sant Vicenç 

Missa del Vot de Poble amb presència dels 
Gegants de la ciutat

Parròquia de Sant Vicenç i Colla Gegantera

12.00 h Parc de Les Pruneres

Festa amb escuma Corsaris de l’Escuma 
-  Cia. Xip Xap

Ajuntament de Mollet del Vallès

17.00 h Museu Abelló

Activitat familiar – El museu dels sentits

Visita dinamitzada

Edat: infants de 18 mesos a 4 anys – afora-
ment limitat

Informació, reserva de places i inscrip-
cions a: https://www.museuabello.cat/
category/activitats/

Museu Abelló

17.15 h Del Parc de Can Mulà a Prat de la 
Riba

Cercavila cap a Plaça

Castellers de Mollet 

18.00 h Museu Abelló

Activitat familiar Contes del món

Edat: a partir de 5 anys

Informació, reserva de places i inscrip-
cions a: https://www.museuabello.cat/
category/activitats/

Museu Abelló

18.00 h Envelat

Concert de Sardanes amb la Cobla 

Jovenívola de Sabadell

Tradicions i Costums

18.00 h Plaça Prat de la Riba

Diada Castellera de Festa Major

Margeners de Guissona i Castellers de 
Mollet

Castellers de Mollet

18.00 h

XIV Torratasques (+18 anys) acom-
panyament musical amb Zebrass 

Preu 12 € socis, 15 € no socis, inclou en-
trepà (venda anticipada al Mercat Vell i el 
mateix dia – tiquets limitats a 700)

Inici Ruta 1 Ronda Can Fàbregas (El Jar-
dinet del Casal)

Inici Ruta 2 Rambla Balmes (El cubo del 
Tapeo)

Colla dels Torrats

18.30 h Plaça Església

Plantada de Gegants i Cuca Molla

Colla Gegantera de Mollet del Vallès 

19.00 h Plaça de l'Església

Passejada de Gegants, Colla ge-
gantera de Mollet i la Cuca Molla 

Inici plaça Església, avinguda Jaume I, 
rambles Fiveller i Balmes, Anselm Clavé i 
final al Parc de Les Pruneres
Colla Gegantera de Mollet del Vallès

20.00 h Parc de Les Pruneres

Ballada de Gegants i la Cuca Molla

Colla Gegantera de Mollet del Vallès

20.00 h Plaça Major 

Ballada de Sardanes amb la Cobla 
Jovenívola de Sabadell

Tradicions i Costums

20.30 h Museu Abelló  
Concert a la terrassa del Museu (1r 

passi)

Northern Cellos 

Entrades 2 € (aforament limitat) Entrades 
a molletvalles.koobin.com, al Mercat de la 
Festa o a C.C. La Marineta

Ajuntament de Mollet

21.30 h Parc de les Pruneres (en cas de 
pluja, al Mercat Vell)

Doble sessió de cinema infantil i familiar 
a la fresca

Llunàtics i Spider-man: No way Home

Ajuntament de Mollet del Vallès

                             

22.00 h Envelat

Espectacle teatral amb Quim Mas-
ferrer – Bona Gent!

Entrades 2 € (aforament limitat) Entrades 
a molletvalles.koobin.com, al Mercat de la 

Festa o a C.C. La Marineta 

Ajuntament de Mollet del Vallès

22.30 h Mercat Vell

Concert Las Migas

Entrades 2 € (aforament limitat) Entrades 
a molletvalles.koobin.com, al Mercat de la 
Festa o a C.C. La Marineta 

Ajuntament de Mollet del Vallès

22.30 h Museu Abelló 

Concert a la terrassa del Museu 
(2n passi)

Northern Cellos

Entrades 2 € (aforament limitat) Entrades 
a molletvalles.koobin.com, al Mercat de la 
Festa o a C.C. La Marineta.

Ajuntament de Mollet del Vallès

0.00 h Parc de Can Mulà 

Els Pets + Dr. Prats

Entrades 3 € (aforament limitat) Entrades 
a molletvalles.koobin.com, al Mercat de la 
Festa o a C.C. La Marineta

Ajuntament de Mollet del Vallès 

Dilluns 22

12.00 h Parc de les Pruneres 

Festa infantil amb aigua Gran Aquafesta - 
Cia. Més Tumacat

Ajuntament de Mollet del Vallès

12.00 h Parc de Can Mulà

Vermut musical amb Rajolers (Granollers) i 
Gralles i Tabals de Castellers de Mollet

Castellers de Mollet 

12.00 h Plaça Pau Casals (en cas de pluja, al 
Mercat Vell)

VIII Concurs de disfresses de paper i 

animació a càrrec d’Un Toc de Festa

Per a totes les edats (consulteu bases)

Associació de Col·leccionistes i Colla dels 
Morats

De 17.00 h a 21.00 h Museu Abelló

Mirades. Tallers del món

Tallers familiars pels espais del museu

Informació, reserva de places i inscrip-
cions a: https://www.museuabello.cat/
category/activitats/

Museu Abelló

18.00 h Avinguda Llibertat 

Estirada del cotxe infantil (* 1 punt)

Colla dels Morats 

Colla dels Torrats

18.00 h Mercat Vell

Ball de la Gent Gran, amb el ball de rams

€

€

€

€

€

€

€

€

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es
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Amenitzat pel Duet Ària
Ajuntament de Mollet

18.30 h Avinguda Llibertat

Estirada del camió (* 1 punt)
Colla dels Morats 

Colla dels Torrats

19.00 h Plaça Major – Mercat 
Municipal

Ballada de sardanes
Cobla Montgrins
Tradicions i Costums

19.00 h Plaça Pau Casals 

La Garrinada (*2 punts)
Colles dels Morats 

Colla dels Torrats

21.00 h Plaça Pau Casals

Concurs d’acudits dolents
Colla dels Morats – Chipirón Clan

22.00 h Parc de Les Pruneres

La Nit Destil·lada 
Concert amb Alérgicas al Polen
Colla dels Torrats - Estel Torrat

22.00 h Envelat

Concert Abbey Road (tribut a The Beatles)
Entrada lliure – aforament limitat
Ajuntament de Mollet del Vallès

22.30 h Mercat Vell

Concert amb Judit Nedderman i 
Vernat
Entrades 2 € (aforament limitat) Entrades 
a molletvalles.koobin.com, al Mercat de la 
Festa o a C.C. La Marineta
Ajuntament de Mollet del Vallès

22.00 h Plaça Pau Casals 

Monòleg Morat – Bufonant amb Toni Albà
Servei de bar                

Colla dels Morats

00.00 h Avinguda Llibertat

Curses en roba interior (* 3 punts)
Colla dels Morats 

Colla dels Torrats 

Col·labora: Punt Love, Punto Fiesta i 
Intimissimi

00.30 h Parc de Can Mulà

La festa de RAC105
Ajuntament de Mollet del Vallès

Dimarts 23

D’11.00 h a 14.00 h Parc de les Pruneres

Parc d’aigua – Aiguafest Parc Refrescant
Ajuntament de Mollet del Vallès

12.00 h Plaça Pau Casals (en cas de pluja, al 
Mercat Vell) 

Concurs de truites i vermut popular
Colla dels Morats  i Associació de Col·lecci-
onistes de Mollet i Comarca  

17.00 h Plaça Pau Casals

Corregot infantil  (* 1 punt)
Colla dels Morats 

Colla dels Torrats 

17.30 h Plaça Pau Casals

Corregot adult (*1 punt)
Colla dels Morats 

Colla dels Torrats

18.00 h  Parc de les Pruneres

Tarda de circ a Les Pruneres, amb les 
companyies Los Herrerita, Duo Laos, Yldor 
Llach, Silver & Gold i La Suricata Circus
Ajuntament de Mollet del Vallès 

18.30 h Avinguda Llibertat

L’Afartada  (*1 punt)
Colla dels Morats 

Colla dels Torrats

18.30 h Envelat

Concert de Festa Major amb l’Or-
questra Internacional Maravella
Entrades 1 € (aforament limitat) Entrades a 
molletvalles.koobin.com o al Mercat de la 
Festa o a C.C. La Marineta
Ajuntament de Mollet del Vallès

19.30 h Plaça Pau Casals i recorregut

Acte sorpresa Morat – Enigma! (cercavila)
Colla dels Morats 

20.45 h Sortida de la plaça Prat de la Riba

Els Gegants i la Santa Teca van als focs
Colla Gegantera i Colla dels Morats

22.00 h El Calderí

Piromusical 
Per veure-ho bé, recomanem al públic 
que s’ubiqui al darrer tram de l’avinguda 
Llibertat
Ajuntament de Mollet del Vallès 

23.00 h Envelat

Ball de fi  de festa amb l’Orquestra 
Internacional Maravella
Ajuntament de Mollet del Vallès
De 23.15 h a 23.55 h Envelat
Venda de fanalets – 1€ per fanalet

€

€

Colla dels Morats 

Colla dels Torrats

00.00 h Envelat

El Ball del Fanalet  (* 1 punt)
Proclamació de la colla guanyadora de la 
Festa Major 2022
Colla dels Morats 

Colla dels Torrat

00.30 h Parc de Can Mulà

Mago de Oz
Ajuntament de Mollet del Vallès

Tots els diners recollits amb les entrades 

dels concerts de la Festa Major es 

destinaran a fi nalitats socials de la ciutat

EL MERCAT DE LA FESTA

Venda dels mocadors i altres materials 

de les colles i entitats

Del dilluns 15 al dijous 18 d’agost, de 

18.00 h a 21.00 h (15 d’agost inclòs)

Venda d'entrades dels espectacles

Del dilluns 15 al dijous 18 d’agost, de 

18.00 h a 21.00 h (dilluns 15 d’agost 

inclòs) al Mercat Vell

Del dissabte 20 al dimarts 23 d’agost, 

de 10.00 h a 12.00 h i de 17.00 h a 21.00 

h, a La Marineta 

La venda de fanalets tindrà lloc a 

l’envelat, el dimarts 23,  a partir de les 

23.15 h i fi ns 5 minuts abans del ball, 
com indica el reglament de la 

competició de Morats i Torrats

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst

• Control analític (hemoglobina glicosilada)

• Control de la pressió arterial

• Contol Colesterol, Triglicèrids, Glucèmia...

• Dietètica i Nutrició

• Homeopatia

• Dermofarmàcia

Sempre al seu servei

M

Francesc Layret, 73 · Mollet del Vallès 

T. 665 01 27 25 · www.farmamollet365.com

OBERT
365 DIES 

L’ANY
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Duet de Nedderman i Vernat al Mercat Vell
El Mercat Vell acollirà dilluns 22 

d'agost, a les 22.30 h, el concert 

dels cantants i compositors Judit 

Nedderman i Vernat. Una propos-

ta íntima, en què els dos artistes 

interpreten a duet temes de la seva 

discografia, on les veus de la Judit i 

el Vernat es fusionaran creant una 

simbiosi única i especial. El reper-

tori inclou també versions d’altres 

músics que els han inspirat i mar-

cat al llarg de la seva vida.

Quatre discs en solitari
Nascuda l'any 1991 en una famí-

lia de músics, Judit Neddermann 

compta amb quatre discs publi-

cats en solitari i un disc conjunt 

amb la seva germana Meritxell 

Neddermann.

Ha col·laborat amb molts artis-

tes i projectes, destacant el duet 

Este segundo amb Alejandro Sanz, 

una cançó inclosa a l'últim disc del 

reconegut artista. 

També ha compartit escenari 

MÚSICA D'AUTOR  UNA PROPOSTA ÍNTIMA ON ELS DOS ARTISTES INTERPRETEN A DUET TEMES DE LA SEVA DISCOGRAFIA I VERSIONS D'ALTRES MÚSICS QUE ELS INSPIREN

amb estrelles del panorama mu-

sical nacional i internacional com 

Noa, Rozalén, Miguel Poveda, Jor-

ge Drexler, Joan Manuel Serrat i 

Macaco.

Més enllà del pop convencional
Vernat, és l'altre artista d'aquest 

duet tan especial. El cantant, com-

positor i productor, potser el més 

desconegut de la parella artística, 

destaca per explorar els límits del 

pop convencional amb un estil 

molt personal i proper. També és 

membre i fundador del grup de 

neo-pop Curos que ha revoluci-

onat l’escena underground de la 

ciutat comptal. 

A banda de col·laborar amb Ju-

dit Nedderman, l'eclèctic artista 

ha treballat també amb la seva ger-

mana Meritxell  i el grup de música 

urbana 31 Fam.  

Alérgicas al Polen, 
protagonistes de la Nit 
Detil·lada dels Torrats 
El parc de les Pruneres acollirà di-

lluns (22 h) el concert d'Alérgicas 

al Polen, en el marc de la Nit Des-

til·lada, organitzada per la Colla 

dels Torrats i Estel Torrat. El grup 

format per Joana Subirats (guitar-

ra i veu), Emma Dotres (guitarra 

elèctrica), Berta Batiste (bateria), 

Marina Rico (teclat), Ona Salabert 

(baix) i Maria Riba (teclat) va de-

butar el 2020 amb l'àlbum autoe-

ditat De cero, i el 2021 publicava 

un disc titulat De sobretaula amb 

el segell Microscopi. L'àlbum re-

presenta un conjunt de cançons 

que parlen d’escenes quotidianes 

amb temes diversos. Un treball 

compost per set cançons construï-

des des de petits racons de l'interi-

or de cada una de les integrants. 

POP  EL GRUP ACTUARÀ DILLUNS A LES 22 H, A LES PRUNERES

ALÉRGICAS AL POLEN 

clàudia serra

j.n.

JUDIT NEDDERMAN I VERNAT  El duet actuarà dilluns a les 22.30 h

Els amants de The Beatles tenen una cita ineludible dilluns (22 h) a l'escenari 

de l'Envelat. A través de les melodies de Love me do, Let it be, Come together 

i molts altres clàssics dels de Liverpool, el públic podrà traslladar-se a The 

Cavern i recuperar la beatlemania dels anys 60. Els responsables d'aquest 

viatge en el temps seran els Abbey Road, un quartet català considerat com una 

de les millors bandes tribut de The Beatles del món per la seva fidelitat,

 no només per les veus i el so original, sinó també per la seva recreació estètica.

TRIBUT A THE BEATLES AMB UNA DE LES BANDES 

MÉS FIDELS AL SO ORIGINAL DELS DE LIVERPOOL

ABBEY ROAD TINDRÀ LLOC DILLUNS A LES 22 H, A L'ENVELAT
abbey road

CONCERTS

Judit Neddermann i Vernat

Dia i Hora: Dilluns 22 (22.30 h)

Lloc: Mercat Vell

Abbey Road

Dia i Hora: Dilluns 22 (22 h)

Lloc: Envelat

Alérgicas al Polen

Dia i Hora: Dilluns 22 (22 h)

Lloc: Parc de les Pruneres
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MÚSICA  EL QUARTET FEMENÍ ACUMULA JA DIVUIT ANYS DE TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL I UNA DISCOGRAFIA AMB CINC ÀLBUMS AL CARRER

El flamenc més 
lluminós de Las 
Migas sonarà 
al Mercat Vell

Un racó per als amants 
dels compassos sardanistes

Divuit anys després de la seva for-

mació, el quartet Las Migas ja s'ha convertit en un petit clàssic del fla-

menc més femení, valent i alegre 

del panorama musical. Marta Ro-

bles a la direcció, composició i gui-

tarra; Carolina, La Chispa, a la veu; 

Alicia Grillo a l'altra guitarra, i Ro-

ser Loscos al violí, integren aquest grup que ofereix un flamenc clar, 
modern i comprensible, que les ha 

portat a triomfar a mig món. Amb 

una nominació als Latin Grammy i 

un premi de la música independent (MIN) al millor àlbum de flamenc, i 
després d'una intensa gira que les 

ha portat per tota Europa, Estats 

Units i Llatinoamèrica, Las Migas 

Tradicions i Costums tornarà a ser el referent 

de la música de sardana durant la festa. L'en-

titat ha organitzat dues tardes sardanistes. 

La primera jornada serà diumenge amb una 

doble sessió amb la Cobla Jovenívola de Saba-

dell, formació que després de més de 40 anys, 

ha esdevingut una de les més destacades del 

panorama català. L'altra cobla convidada serà 

la Montgrins, que actuarà dilluns. Fundada el 

1884 a Torroella de Montgrí, és la més antiga 

en actiu i compta amb Creu de Sant Jordi, en-

tre altres reconeixements.   

las migas

QUARTET FEMENÍ  Las Migas en una imatge promocional de l'últim disc

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst

CONCERT

Las Migas

Dia i hora: Diumenge 21 (22.30 h)

Lloc: Mercat Vell

Preu: 2 € (aforament limitat)

TRADICIONAL

Cobla Jovenívola de Sabadell

Dia i hora: Diumenge 21 

Concert de sardanes. Envelat (18 h)

Ballada de sardanes. Plaça Major (20 h)

n Libres és el cinquè àlbum de Las Mi-
gas, una col·lecció de 10 cançons, que 
amb llibertat estilística i influència de 
la música negra americana, presenta 
col·laboracions diverses. Hi participen 
Oriol Riart (guitarrista a The Black Bar-
bies i autor del tema Antònia), Charly 
Cuevas, baixista d'El Niño de la Hipo-
teca; el bateria Dani Tejedor (Muerdo, 
El Kanka), arranjador per a altres ar-
tistes com Marc Parrot; el també bate-
ria, i percussionista, Juan Ruíz; Bori Al-
bero; i l'actor i músic Álex O’Dogherty, 
sumant al jaleo i les palmes, i amb Luis 
Villa a l'estudi.

'LIBRES', UN NOU 
DISC QUE BEU DE 
LA MÚSICA NEGRA

han tret a la llum aquesta prima-vera el seu nou treball discogràfic, 
Libres, el seu disc "més lluminós, 

alegre, diferent i arriscat", amb 

picades d'ullet a estils tan diversos 

com el country, el pop americà i 

la música urbana, que portaran al 

Mercat Vell .  

Ballada de sardanes amb 

la Cobla Montgrins

Dia i hora: Dilluns 21 (19 h)

Lloc: Plaça Major – Mercat Municipal

jovenívola de sabadell

DOBLE ACTUACIÓ  La Jovenívola de Sabadell oferirà concert i ballada diumenge de festa major
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Bona Festa Major,
Mollet del Vallès!
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MÚSICA LA CANTAUTORA SARA TERRAZA AMB LA BANDA THE BLACK SHEEP I EL QUARTET NORTHERN CELLOS OFERIRAN ELS SEUS CONCERTS DE PETIT FORMAT A L'ABELLÓ

Bandes sonores amb violoncels i 

una veu neosoul, propostes al museu

La Maravella, clàssic 

ineludible de la festa

La terrassa del Museu Abelló tor-

narà a ser l'escenari per a delica-

des perles musicals. Concerts de 

petit format amb Sara Terraza & 

The Black Sheep i Northern Cellos, 

bandes de joves músics catalans 

que pugen a l'escenari les seves 

propostes fresques i de qualitat. 

La primera de les cites serà amb 

Sara Terraza acompanyada de la 

seva banda The black Sheep. La 

jove cantantautora, nascuda el 

1995, va passar pel programa Oh 

Happy Day i va ser solista amb el 

Cor Geriona. Formada també al Ta-

ller de Músics, ja fa uns anys que va 

decidir començar un projecte pro-pi, que ha anat construint �ixant-se 
en dones fortes i de veu rotunda 

en què es vol emmirallar des d'Ella 

Fitzgerald, Sarah Vaughan, Aretha 

Franklin, Nina Simone, Lauryn Hill o Erikah Badu �ins a la més me-
diàtica i irreverent Amy Winehou-

se. Aquests són alguns dels seus 

referents per treballar amb The Black Sheep (Aleix Cansell, piano; 

Els pasdobles, els txà-txà-txà i els 
vals, acompanyats de ritmes més 

llatins, seran presents en les actu-

acions de l'Orquestra Odissea, que 

oferirà el ball d'inici de festa, i tam-

bé de tot un clàssic del programa 

molletà, l'Orquestra Internacional 

Maravella, que actuarà dimarts en 

concert i a la nit amb el ball de fi de 

festa, que inclourà el ball del fanalet 

–a la mitjanit– i el veredicte de les 

colles de la festa major. 

S.T.

CANTAUTORA  Sara Terraza s'inspira en les grans veus femenines del soul

NORTHERN CELLOS

QUARTET DE CELLOS  Els joves de Northern Cellos, amb formació clàssica

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst

CONCERTS

Sara Terraza & The Black Sheep

Dia i hora: Dissabte 20 

(20.30 h / 22.30 h)

Lloc: Terrassa del Museu Abelló

Preu: 2 € (aforament limitat)

Northern Cellos

Dia i hora: Diumenge 21 

(20.30 h / 22.30 h)

Lloc: Terrassa del Museu Abelló

Preu: 2 € (aforament limitat)

ORQUESTRA

Orquestra Internacional Maravella

Dia i hora: Dimarts 23 

Concert (18.30 h)

Ball de fi de festa (23 h)

Lloc: Envelat

ARXIU

PER PARTIDA DOBLE  Concert i ball de fi de festa amb La Maravella

Jordi Pareta, sintetitzador; Tomàs Pujol, baix; Ernest Pipó, guitarra, 
i Oriol Tonietti, bateria), la banda que l'acompanya i amb qui ofereix 
música de sonoritat fresca i orgà-

nica d'estil neosoul. Al Museu pro-

posarà un repertori que barrejarà 

temes que ella ha compost amb 

versions dels que van popularitzar 

aquelles grans estrelles. 

La segona proposta arribarà de 

la mà de Northern Cellos, un quar-

tet de joves violoncel·listes de les 

comarques de Girona i un percus-

sionista també empordanès. Tots 

ells amb formació clàssica han 

apostat per la creació d'un projec-

te innovador que pretén apropar la 

música, en general, i el violoncel, 

en particular, al gran públic .

Pensat per agradar a tota mena 

de públic, el repertori combina es-

tils de música diferents, ja sigui de 

música de cinema tradicional, de 

cinema musical, de tipus jazzístic o, �ins i tot, música més moderna. 
Sempre a través d'arranjaments 

propis, es podran escoltar temes 

de bandes sonores de pel·lícules 

com Cinema Paradiso, El Senyor 

dels Anells i Pirates del Carib, i sèri-

es com Narcos o Joc de trons. 

Orquestra Odissea

Ball d'inici de festa major

Dia i hora: Dissabte 20 (23 h)

Lloc: Envelat



dv, 5 agost 2022 41

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst



dv, 5 AGOST 202242

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst

FESTA MAJOR

Visites guiades i tallers infantils 
al Museu durant els dies festius

El Museu Abelló participa un any més a la 

festa major amb activitats pensades per 

a tota la família. La primera, El museu dels 

sentits es farà dissabte 20 d'agost a les 17.30 

h i diumenge 21 d'agost a les 11.30 h i a les 

17 h. També per a un públic familiar és l'ac-

tivitat Contes del món, la qual l'equipament 

museístic acollirà diumenge a les 18 h. El 

mateix dia, a les 19 h, ja per un públic més 

adult, el muesu celebrarà una visita comen-

tada a l'exposició Mirades. Mollet Migrant. 

Les activitats clouran dilluns de 17 h a 21 h 

amb Mirades. Tallers del món. 

ACTIVITATS 'CONTES DEL MÓN' ÉS UNA DE LES DIVERSES PROPOSTES 

'MIRADES. MOLLET MIGRANT' La visita comentada per l'exposició es farà dissabte a les 19 h

s.c.
L'actor, humorista i director de cinema  

de Vilanova i la Geltrú, Toni Albà, torna a 

la festa major de Mollet amb l'espectacle 

Bufonant. Un monòleg on el comediant es 

posa a disposició de la creació en viu per 

redescobrir la narració a través de la pa-

raula i el gest. L'obra, considerada gairebé 

una performance es podrà veure dilluns a 

les 22 h a la Plaça Pau Casals i l'organitza la 

Colla dels Morats.

Aquesta no és la primera ocasió que Albà 

visita les festes molletanes. L'humorista va 

participar dos anys al sarau d'estiu com a 

pregoner amb dues de les més populars de 

les seves imitacions: el rei emèrit i l'entre-

nador portuguès de futbol, José Mourinho. 

Toni Albà comença la seva carrera pro-

fessional l'any 1980 i des d'aleshores gira 

amb els seus espectacles arreu de la geo-

grafia catalana i internacional.

La seva carrera comença a França amb 

la Cia. Dram Bakus i l’espectacle Opération 

Fu, amb el que gira durant vuit anys per 29 

països. L’any 1994 torna a Catalunya per 

crear i protagonitzar L’Ombra, obra amb la 

que continua ininterrompudament de gira. 

També és conegut per les seves paròdies a 

diferents programes de televisió. Ha col·la-

borat en programes de Canal+ , Antena 3 i 

TV3, interpretant personatges com el Rei 

Joan Carles I, Carod-Rovira i el Papa Benet  

al programa Polònia (TV3). 

Monòleg Morat amb l'humorista 
Toni Albà i el seu xou 'Bufonant'

ESPECTACLES EL VILANOVÍ ACTUARÀ DILLUNS A LA PLAÇA PAU CASALS

TONI ALBÀ

t.a.

ESPECTACLES

Bufonant

Dia i hora: Dilluns 22 (22 h)

Lloc: Plaça Pau Casals

VISITES I TALLERS

El Museu dels sentits

Dia i hora: Dissabte 20 ( 17.30 h) i 

diumenge 21 ( 11.30 h i 17 h)

Contes del món

Dia i hora: Diumenge 21 ( 18 h)

Mirades. Mollet Migrant

Dia i hora: Dissabte 20 ( 19 h)

Mirades. Tallers del món

Dia i hora: Dilluns 22 ( de 17 h a 21 h)

Lloc: Museu Abelló
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PREUS

MENORS DE 3 ANYS: 5 € LA SESSIÓ

A PARTIR DE 3 ANYS: UNA HORA: 5 €

MÉS D’UNA HORA: 7 €

A L’AGOST 

TANQUEM PER 

VACANCES

Entrades limitades, ja disponibles a

www.diverparc.cat

UNA EXPERIeNCIA TERRORÍFICA I ÚNICA. 

T’HO PASSARAS DE POR!

Vine a celebrar la teva festa d’aniversari! 

A Diverparc et sentiràs segur com a casa
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El 20 d'agost de 1982, la ciutat de 

Mollet va rebre el Vicenç i la Ma-

rinette, dos gegants que van ser en-

viats per la muntanya sagrada del 

Montseny perquè la ciutat no aban-

donés els seus orígens de vila rural, 

segons diu la llegenda, un objectiu 

que, tanmateix, cada dia és més una 

quimera.

D'aquesta manera, el dissabte 20 

d'agost –també en plena festa ma-

jor– es compliran els 40 anys de la 

seva arribada, que va anar acom-

panyada de tota una escenificació 

muntada pel director teatral i pro-

motor cultural Frederic Roda. Els 

dos constructors dels gegants so-

lemnes de Mollet –els artistes locals 

Cesc Bas i Josep Nogué– van arribar 

a plaça interpretant dos mestres ve-

necians –Gioseppe Noguerini de la 

Masini i Francesco Basini de l'Oro-

deatta– que van anar donant forma 

a en Vicenç i la Marinette, que hi 

eren despullats, desmuntats i amb 

la cara tapada.

Enguany, per celebrar les quatre 

dècades, els dos gegants solemnes 

hi apareixeran restaurats després 

d'haver passat pel taller El Drac Pe-

tit de Terrassa –amb les millores de 

la pintura i del sistema de subjecció 

dels braços–.

A més, els cinc 

gegants de la Colla Gegantera esta-

ran exposats a l'Ajuntament fins a 

la festa major, i també fins a aquesta 

data l'entitat anirà fent qüestionaris 

a Instagram per conèixer la història 

dels gegants de Mollet i de la colla.

Revitalització cultural
El primer regidor de Cultura de 

Mollet de la democràcia, en Josep 

Serra, va ser una peça clau per a la 

creació dels gegants, com explica 

el llibre Gegants del Vallès Oriental 

editat el 1998 pel Consell Comar-

cal.

Serra afirma que quan va en-

trar al consistori el 1979 "no 

hi havia res cultural". Així ho 

va captar després d'encarregar a 

una tècnica del consistori un llistat 

d'entitats de la ciutat, però aquest 

també era un missatge compar-

tit pels joves coetanis. El Manolo 

Cesáreo, qui 

va ser 

membre geganter ja a principis 

dels 80 i encara ho és avui dia –i qui 

fins i tot va ser-ne cap de colla en la 

dècada passada–, també conside-

ra que Mollet era aleshores "una 

ciutat dormitori" on "no hi havia 

cultura".

L'Ajuntament va considerar que 

els gegants els havien de fer artistes 

de casa i és per això que van contac-

tar el Cesc Bas i el Josep Nogué per 

preguntar-los: "Us hi atreviríeu". 

Amb la resposta afirmativa de l'es-

cultor i del pintor i amb unes naus 

que l'empresa Trabosa va cedir per 

fer les construccions –a l'inici de la 

rambla Pompeu Fabra, aleshores 

Riera Seca–, només mancava tro-

bar un grup de gent que donés vida 

els gegants; i el van trobar a l'esplai 

Tuareg. Concretament, en el grup 

jove Tuareg. "L'Ajuntament ens 

va contactar i ens va semblar bé", 

diu Cesáreo, qui destaca que com a 

contrapartida el consistori els hi ce-

dia un local al carrer Girona.

Tant el regidor com el geganter 

recorden i rememoren la gran ex-

pectació que l'arribada del Vicenç 

i la Marinette va generar 

i com tots dos van ar-

ribar en carro amb 

un cavall –tant 

el carro com el 

cavall eren pre-

cisament de la 

família Serra i, 

de fet, el carro el 

portava el pare 

del regidor–.

El Josep Serra 

es mostra cofoi 

per haver dei-

xat "petites 

accions" per 

a la ciutat 

com aquesta. 

"Vaig defen-

sar que era 

bo que tin-

guéssim gegants i vam crear una 

part de la cultura que ens faltava. 

Els gegants són un orgull de po-

ble", hi afegeix.

Per la seva banda, el Manolo 

Cesáreo assegura que els gegants 

són "molt estimats a Mollet". 

També valora les diferències entre 

l'activitat actual i la dels 80: "Per 

festa major sortíem els cinc dies, 

un per cada barri; i també els 

fèiem sortir disfressats per car-

naval". Al principi els gegants fe-

ien molta activitat al poble i només 

unes poques sortides fora de Mollet, 

ja que l'objectiu de l'Ajuntament 

era "crear la seva pròpia cultura 

i que la ciutadania els conegués", 

diu Cesáreo. Ara, en canvi, la Colla 

Gegantera participa de trobades ar-

reu de Catalunya –i fins i tot n'ha fet 

fora del país–.

Els gegants a la festa major
L'acte principal de la Colla Gegan-

tera serà diumenge 21 a la tarda, 

acompanyats de la Cuca Molla. A 

partir de les 18.30 h, amb la plan-

tada de gegants i de la fera del Casal 

Cultural a la plaça de l'Església; a les 

19 h engegarà la passejada fins al 

parc de les Pruneres; i a les 20 h arri-

barà la ballada.

A banda d'això, també participa-

ran dissabte de la cerimònia prèvia 

al pregó; diumenge a les 12 h seran 

a la missa del vot de poble a l'esglé-

sia de Sant Vicenç; i dimarts aniran 

a gaudir dels focs artificials amb la 

Santa Teca, a partir de les 20.45 h i 

amb sortida des de Prat de la Riba.  

FESTA MAJOR DE MOLLET 2022

del 20 al 23 d’agOst

ACTES TRADICIONALS  EL VICENÇ I LA MARINETTE CELEBREN ENGUANY 40 ANYS I LA COLLA GEGANTERA TORNARÀ A FER-LOS SORTIR PELS CARRERS DE LA VILA

Els gegants solemnes fan quatre dècades
colla gegantera de mollet

20 D'AGOST DE 1982  Els artistes Cesc Bas i Josep Nogué interpretant dos mestres venecians en la presentació

t GEGANTS SOLEMNES La Marinette i el Vicenç,
     el 1993, en el mil·lenari de Mollet | colla gegantera

Missa del Vot de Poble amb 

presència dels Gegants

Dia i hora: Diumenge 21  (12 h)

Lloc: Església de Sant Vicenç

Plantada de Gegants i Cuca Molla

Dia i hora: Diumenge 21 (18.30 h)

Lloc: Plaça de l'Església

Passejada de la Colla gegantera de 

Mollet i la Cuca Molla 

Dia i hora: Diumenge 21 (19 h)

Lloc: De la plaça de l'Església al parc 

de les Pruneres

Ballada de Gegants i Cuca Molla

Dia i hora: Diumenge 21 (20 h)

Lloc: Parc de les Pruneres

Els Gegants i la Santa Teca van als 

focs

Dia i hora: Dimarts 23 (20.45 h)

Lloc: Sortida de Prat de la Riba

GEGANTERS

FESTA MAJOR
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POPULAR DISSABTE I DIUMENGE SERAN ELS GRANS DIES DELS CASTELLERS DE MOLLET I DEL BALL DE DIABLES DE MOLLET, AMB LA DIADA CASTELLERA I EL CORREFOC

Castells de 7 i una cercavila 
diabòlica menys sorollosa

Castellers i diables seran clars protagonis-

tes de la festa major d'enguany, i ho seran 

tres anys després que poguessin fer per 

darrera vegada els seus actes més emble-

màtics de la festa major d'estiu, com són la 

diada castellera i el correfoc.

Pel que fa als primers, celebraran el 

seu dia gran el diumenge 21 d'agost 

a la tarda. A les 17.15 h arrencaran 

una cercavila des del parc de Can 

Mulà fins a la plaça Prat de la Riba, 

on tindrà lloc la diada castellera 

en la qual hi participaran tant 

els Margeners de Guissona 

com els de casa, els Castellers de Mollet. Els de 

verd claret volen portar castells de 7 a plaça, 

com així ho indica el Javi Carvajal, cap de co-

lla. Carvajal també apunta que per festa major 

han de fer front a algunes dificultats com és el 

fet que, en ple mes d'agost, hi hagi companys 

de vacances, però també el desgast de la prò-

pia festa major, en la qual també estaran al 

càrrec d'una barra a Can Mulà de dissabte a 

dimarts. Amb tot, intentaran mantenir la gam-

ma de 7, que van recuperar a la primavera.

D'altra banda i com és habitual, també 

participaran en la cerimònia del pregó i, en-

tre d'altres, faran dos pilars simultanis, un 

dedicat als Morats i l'altre dedicat als Tor-

rats. A més, Carvajal, assegura que intenta-

ran oferir "alguna sorpreseta" en l'actua-

ció prèvia al pregó de Quim Masferrer.

Cercavila diabòlica i correfoc, dissabte
Referent als diables, el gran dia de l'entitat 

serà el dissabte 20, amb una activitat diür-

na i una altra nocturna. La primera serà la 

cercavila diabòlica, i anirà de l'Era a Prat de 

la Riba a partir de les 12 h. La particularitat 

d'enguany és que s'eliminen els trons "per 

reduir impacte sonor", segons explica 

l'Aleix Benet, president del Ball de Diables 

de Mollet. Benet apunta que estan "evitant" 

i "limitant" el fet de "tirar trons per tirar 

trons" i "cremar per cremar". En aquesta 

activitat, tenint en compte que "la pirotèc-

nia no llueix al matí", l'acte serà més musi-

cal i visual que no pas farcit de foc, tot i que 

també hi haurà alguna llançada.

Pel que fa al correfoc, aquest sí que man-

tindrà el format del 2019 –la darrera festa 

major prepandèmia–, i engegarà a les 22 

h a la plaça Pau Casals amb 

l'obertura de l'infern, seguida 

de la baixada solemne i del 

correfoc fins a Prat de la Riba. 

En arribar a la plaça de Catalunya 

s'hi sumarà el Moll Fer per a l'últim 

tram. Un cop arribats a la plaça de 

l'antic Ajuntament, faran una vol-

ta a l'església pels carrerons de 

l'entorn, fent així el recorregut 

sencer conegut com a 9 de foc.  

ALBERT RAGA / BALL DE DIABLES MOLLET

FA 3 ANYS  Els Diables feien recórrer el foc pel centre de la vila, així com enguany tornaran a fer

Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès 

T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02 

www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com 

EL CASAL 
CULTURAL

US DESITJA 
BONA FESTA 

MAJOR

IMATGE DEL 2019  Darrera diada castellera de la festa major de Mollet

CASTELLERS DE M
OLLET

CASTELLERS

Assaig especial de festa major

Dia i hora: Dimarts 16 i dimecres 17 (18.30 h)

Lloc: Centre Cívic L’Era

Dia i hora: Dijous 18 (20 h)

Lloc: Plaça de Catalunya

Cercavila cap a plaça

Dia i hora: Diumenge 21 (17.15 h)

Itinerari: De Can Mulà a Prat de la Riba

Diada castellera amb Margeners de 

Guissona i Castellers de Mollet

Dia i hora: Diumenge 21 (18 h)

Lloc: Plaça Prat de la Riba

CORREFOC
Cercavila diabòlica

Dia i hora: Dissabte 20 (12 h)

Lloc: De l'Era a Prat de la Riba

Correfoc de festa major

amb el Ball de Diables

Dia i hora: Dissabte 20 (22 h)

Lloc: De Pau Casals a Prat de la Riba

FESTA MAJOR
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BUFET LLIURE 
AMB BEGUDES 

INCLOSES
MENÚ DIARI 

I MENÚ DE GRUPS

ESMORZARS 
DE FORQUILLA

Pol. Can Prat · Mollet del Vallès · 935 935 602 · www.restaurantcanprat.com

Us desitgem una bona Festa Major!
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POPULAR  LA SANTA TECA CELEBRARÀ EL SEU DESÈ ANIVERSARI EN UNA FESTA EN QUÈ LES TRES BÈSTIES DEMANEN ENTRAR A PRAT DE LA RIBA PEL PREGÓ

Cercaviles, 
celebracions i 
foc del bestiari
Les bèsties de Mollet són sempre 

essencials a les festes majors –tant 

en l'estiuenca com en la d'hivern–, 

i enguany hi tornen amb novetats, 

aniversaris i reivindicacions.

Ja fa onze anys que la Santa 

Teca va arribar a la ciutat, i des-

prés d'un desè aniversari deslluït 

per les restriccions pandèmiques 

que limitaven les aglomeracions, 

enguany la Colla Morada farà la 

celebració que es mereix la seva 

patrona, aquesta deessa que porta 

bones collites i carn d'olla a la ciu-

tat de Mollet, i que va ser enviada 

fa molts segles per un bruixot.

Dimecres 17 al parc de les 

Pruneres es farà el ressorgiment 

de la deessa, a qui se l'haurà de re-

bre, com és habitual, amb un fuet 

a la mà. La patrona del menjar 

serà partícip de la festa fins a l'úl-

tim dia. Una de les seves darreres 

activitats –una altra més 

per celebrar l'efemèri-

de– és l'acte sorpresa 

El ressorgiment de la Santa Teca

Dia i hora: Dimecres 17 (20.30 h)

Lloc: Parc de les Pruneres

La invocació del Moll Fer

Dia i hora: Dimecres 17 (21 h)

Itinerari: De Can Gomà a Prat de 

la Riba

Cercavila i ballada infantil amb el 

Moll Fer

Dia i hora: Dijous 18 (11 h)

Lloc: De rambla Fiveller a Prat de 

la Riba

Ball del Moll Fer

Dia i hora: Dissabte 20 (23 h)

Lloc: Plaça Prat de la Riba

Processó de la Santa Teca

Dia i hora: Després de l'encesa del 

campanar

Lloc: De Prat de la Riba a Can Mulà

Plantada de Gegants i Cuca Molla

Dia i hora: Diumenge 21 (18.30 h)

Lloc: Plaça de l'Església

Passejada de la Colla gegantera de 

Mollet i la Cuca Molla 

Dia i hora: Diumenge 21 (19 h)

Lloc: De la plaça de l'Església al parc 

de les Pruneres

Ballada de Gegants i Cuca Molla

Dia i hora: Diumenge 21 (20 h)

Lloc: Parc de les Pruneres

Acte sorpresa Morat - Enigma!

Dia i hora: Dimarts 23 (19.30 h)

Lloc: Sortida de Pau Casals

Els Gegants i la Santa Teca van als 

focs

Dia i hora: Dimarts 23 (20.45 h)

Lloc: Sortida de Prat de la Riba

BESTIARI

Enigma!, que es farà dimarts 23 a 

les 19.30 h amb sortida de Pau Ca-

sals. Es tracta d'una activitat de la 

qual els morats no en desvetllen 

gran cosa, més enllà que compta-

ran amb "alguna sorpresa per 

no passar tanta calor".

Mitja hora després del ressorgi-

ment de la Teca engegarà la invo-

cació del Moll Fer amb la cercavila 

de Can Gomà a Prat de la Riba, i 

com a novetat enguany llençaran 

foc a la plaça de l'Artesania, mentre 

que habitualment només tiraven 

foc fred –bengales i espurnes que 

no cremen– al llarg del recorregut. 

L'acte estrella de la fera torrada 

serà el Ball del Moll Fer, en què la 

bèstia tornarà a partir-se en dos.

Pel que fa a la Cuca Molla, el 

seu principal pro-

tagonisme serà 

diumenge amb 

els gegants de 

la ciutat, però 

alhora, com 

a nove-

tat, també participarà de la cerca-

vila prèvia al pregó de dissabte.

Objectiu: entrar a plaça al pregó
Dissabte a les 19.30 h arrencarà 

la cercavila d'inici de festa major 

amb el seguici popular, que anirà 

de la plaça Pau Casals a Prat de la 

Riba. Dos dels protagonistes se-

ran la Santa Teca i la Cuca Molla, 

com també ho serà l'absència del 

Moll Fer. Totes tres feres voldrien 

entrar a Prat de la Riba per ser-hi 

presents al pregó, i tot i que en-

guany l'Ajuntament tampoc els 

ho permet per seguretat, ara són 

més optimistes que mai. Com a 

mínim, el diàleg amb l'alcaldia sí 

que ha millorat, segons el cap de 

colla Morat, Jose López: "Ja he 

parlat més vegades amb l'actu-

al alcaldessa en dos mesos, que 

amb l'anterior alcalde en qua-

tre anys".

La Coordinadora de Cultura 

Popular de Mollet –que porta per 

nom La Cultural– també ha tingut 

diverses trobades amb l'Ajunta-

ment i les seguirà tenint perquè 

el 2023 ja hi puguin ser a Prat de 

la Riba amb el bestiari. "No ve-

iem impossible que hi puguem 

entrar", diu en David Carbonero, 

membre de la Cuca Molla i de La 

Cultural. Com a mostra de rebuig 

a la prohibició, el Moll Fer no par-

ticiparà tampoc a la cercavila.  

Morats celebra la primera
dècada de la seva patrona,

encarregada de portar
bones collites i carn d'olla
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Rambla de Pompeu Fabra, 81 · Mollet · T. 93 570 50 60 / 659 54 62 96 

tendalsmasip@gmail.com · www.tendalsialuminimasip.com

T’ajudem a trobar 

la solució en tendals, 

alumini, mosquiteres, 

catifes per negocis 

i comunitats, porteries 

per a comunitats, 

reformes de bany i cuina.

EXPOSICIÓ OBERTA DE DILLUNS A DIJOUS DE 17 A 20 H. DIVENDRES TARDA TANCAT.

VISITES CONCERTADES TRUCANT AL      659 54 62 96

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS
VINE 

A VEURE 

LA NOVA 

EXPOSICIÓ
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GRANISSATS 
NATURALS

VINE I REPETIRÀS!

NO ÉS ESTIU SI NO PROVES 

ELS NOSTRES GELATS ARTESANS

GELATS BRINA, MÉS DE 40 ANYS FENT GELATS A MOLLET TOTALMENT ARTESANS 
I DE PROXIMITAT

GELATS CREMOSOS BAIXOS EN SUCRE

I també EN TENIM DE vegans!

OrXATA 
ELaBORADA AMB 
XUFA D’ALBORAYA
BAIXA EN SUCRE 

I SENSE

Una tarda de circ a les Pruneres 

amb malabars, humor i acròbates

El Parc de les Pruneres es convertirà l'últim 

dia de la festa, dimarts 23 d'agost, en un es-

cenari de circ. Les actuacions començaran a 

les 18 h, en una sessió de tarda amenitzada 

per cinc companyies amb propostes per a 

un públic familiar i amb ganes de compartir 

rialles. 

Així, durant la jornada es podran veure 

espectacles que combinen els malabars, els 

monocicles i l'humor com The flamingos de 

la companyia barcelonina Los Herrerita; 

les acrobàcies de Duo Laos; els malabars 

damunt d'una bicicleta  d'Yldor Llach; l'es-

pectacle de teles de la companyia Silver & 

Gold i una barreja entre la dansa i les tècni-

ques de circ com els Hula-hoops, el malaba-

risme i les acrobàcies aèries de La Suricata 

Circus.

ESPECTACLES LA JORNADA COMPTARÀ AMB L'ACTUACIÓ DE CINC COMPANYIES 

SOBRE RODES L'espectacle d'Yldor Llach, és una de les propostes de la tarda de circ a les Pruneres

FRANÇOIS DVORAK

CIRC

Tarda de circ

Dia i hora: Dimarts 23 (18 h)

Lloc: Prac de les Pruneres
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PUBLICITAT

“EL MÓN NECESSITA UNA POLÍTICA HUMANA”
Una crítica a la política de l’estat per no respectar 
el dret de la persona que segons la Constitució 
és la que atorga autoritat. 
L’autoritat és un servei al poble, no l’amo.

Propera edició:

“DEMOCRÀCIA, UN PROCÉS 
HISTÒRIC DE LLIBERTAT”

Edicions Forment l’edita properament.

Si no el trobeu a la vostra llibreria 
el podeu demanar a: jsalavila@hotmail.es

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, 
ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

10€

KIT-B
O

O
K SERVICIO

S ED
ITO

RIALES, S.C.P.

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

CONSULTORI

Després de realitzar-se una donació pot sor-
gir el penediment i que el donant decideixi 
fer marxa enrere. Això no sempre és possible, 
perquè la regla general és que les donacions 
no són revocables. No obstant això, existeixen 
una sèrie de motius que justifi carien aquesta 
revocació segons el dret català. Són els se-
güents: 
1. La “superveniencia” de fi lls dels donants: 
aquesta causa pretén protegir la família del 
donant, partint de la base que en cas que el 
donant sabés que anava a tenir un fi ll, no hau-
ria fet la donació.
2. La supervivència dels fi lls dels donants que 
aquests creien morts.
3. L’incompliment de les càrregues imposa-
des: en el moment de realitzar la donació, el 
donant pot imposar al donatari carregues o 
gravàmens, tant a favor del donant com de 
terceres persones. En aquests casos, si el do-
natari no compleix amb les càrregues o gra-
vàmens imposats, el donant quedarà legitimat 
per a la revocació.
4. La ingratitud dels donataris: es conside-
ren causes d’ingratitud tots aquells actes 
penalment condemnables que el donatari 
faci contra la persona o els béns del donant. 
S’inclouen a més no sols els actes d’ingratitud 

contra el donant sinó també contra els seus 
fi lls i/o cònjuge.
5. La pobresa del donant: entesa com la fal-
ta de mitjans econòmics dels donants per a 
la seva sustentació. Es tracta d’un concepte 
ampli, que s’ha anat determinant per la juris-
prudència.

El termini per a exercitar l’acció de revocació 
de la donació és d’un any a comptar des del 
moment en què es produeix el fet que la moti-
va. La acció revocatòria pot intentar-se contra 
els hereus dels donataris, excepte en el cas de 
revocació per ingratitud, i poden exercir-la els 
hereus dels donants

En el cas de donacions oneroses, és a dir, quan 
hagi existit contraprestació, únicament seran 
revocables quan es doni un incompliment de 
càrregues, no sent aplicables en aquest cas la 
resta de causes.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Puc penedir-me d’una donació 
i recuperar el donat?
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

CERTIFICATS
DE CONDUIR 
..................
REVISIONS

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS

Av. de Jaume I, 87 • Mollet del Vallès • 93579 71 71

www.farmaciavilaseca.com             636 604 005

@farmaciamollet         farmacia_vilaseca

morada 
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Us desitgem un bona

Festa Major!
El concurs de disfresses de 

paper arriba a la seva 8a edició

El tradicional concurs de disfresses de pa-

per arriba enguany a la seva vuitena edició. 

L'activitat organitzada per l'Associació de 

Col·leccionistes i la Colla Morada tindrà lloc 

dilluns a les 12 h a la plaça Pau Casals. En 

cas de pluja la desfilada es preveu traslladar 

al Mercat Vell.

Per als molletans i molletanes més me-

nuts, l'aigua es perfila com la gran prota-

gonista d'aquestes festes. Diumenge, a les 

12 h  al parc de les Pruneres, tindrà lloc la 

festa amb escuma Corsaris de l’Escuma de la 

companyia Xip Xap; dilluns se celebrarà la 

festa infantil amb aigua Gran Aquafesta de 

la companyia Més Tumacat i dimarts al ma-

teix espai, d’11  h a 14 h, es farà l'Aiguafest 

Parc Refrescant.

Doble sessió de cinema a la fresca
El cinema infantil i familiar a l'aire lliure 

tampoc podia faltar a la cita estiuenca. Diu-

menge 21 d'agost, es farà una doble sessió 

amb els films Llunàtics i Spider-man: No way 

Home. La jornada començarà a les 21.30 h i 

es farà al parc de les Pruneres i en cas de 

pluja, es traslladarà al Mercat Vell.  

ACTIVITATS L'AIGUA, PROTAGONISTA DE LES PROPOSTES INFANTILS FESTIVES 

EMPAPERATS La plaça Pau Casals acollirà diumenge el tradicional concurs de disfresses de paper

ARXIU
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ESPORTS

X Torneig de Pàdel Torrat

Dia i hora: Dimarts 16 (9 h)

Lloc: Can Prat Pàdel Club

Sessió d'aquagym

Dia i hora: Divendres 19 (18 h)

Lloc: Ca n'Arimon (piscina exterior)

Torneig de petanca i 40è aniversari

Dia i hora: Dissabte 20 (10 h)

Lloc: Pistes de petanca Riera Seca

Simultànies d’escacs

Dia i hora: Dissabte 20 (10.30 h)

Lloc: Rambla Balmes

Passejada en bicicleta

Dia i hora: Diumenge 21 (10.30 h)

Lloc: Inici a la plaça Prat de la Riba

Accés a la piscina exterior

Dia i hora: Dissabte 20 (18 h)

Lloc: Ca n'Arimon

Els actes esportius de la festa ma-

jor recuperen la normalitat des-

prés de la pandèmia. Entre ells hi 

ha el torneig de petanca que el Club 

Altaveu organitza un any més.

2022 és un any especial per a 

l'entitat perquè compleix 40 anys. 

Tot i això, des del club han decidit 

deixar les celebracions per l'oc-

tubre i presentar un torneig sem-

blant a l'habitual per la festa.

Juan Pedro Martínez, president 

del Club Petanca Altaveu, destaca 

que la principal novetat d'aquest 

any és que "el torneig serà de tri-

plets i no de doblets". Aquest can-

vi es deu al fet que tindran menys 

espai disponible: "Només juga-

rem a les vuit pistes". Per això, en 

aquesta edició s'esperen un total 

de 48 participants dividits en 16 

triplets, lluny dels més de 120 que 

havien tingut en anys anteriors.

Com és habitual, la competició 

comptarà amb diversos premis 

pels guanyadors.

El torneig arrencarà el dissabte 

20 a les 10 h a les pistes de Riera 

Seca i s'allargarà durant tot el matí.

Un any especial
El Club Petanca Altaveu compleix 

40 anys aquest 2022, però el tor-

neig de festa major no té un acte  o 

commemoració especial planifica-

da, ja que se celebraran a l'octubre.

Tot i això, el president no des-

carta "alguna menció o home-

natge", tant des de membres del 

club com des de l'Ajuntament. 

ESPORTS  LA JORNADA DE PETANCA SERÀ DE TRIPLETS EN COMPTES DE DOBLETS, COM ERA HABITUAL

ELS TRIPLETS Els equips de tres seran la principal novetat del torneig d'enguany

AJUNTAMENT DE MOLLET

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET DEL VALLÈS
C/ l’Alsina, 26, bajos
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50 · info@cermsa.com

LUNES 11.00 - 13.00 H
MARTES 18.00 - 20.00 H
MIÉRCOLES 18.00 - 20.00 H
JUEVES 17.00 - 20.00 H

VIERNES 11.00 - 13.00 H
SÁBADO CERRADO

STA. PERPÈTUA DE MOGODA
C/ Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua de Mogoda
93 593 99 50 · info@cermsa.com

MARTES 20.00 - 21.00 H
JUEVES 20.00 - 21.00 H
SÁBADO CERRADO

Información al:
93 593 99 50

VACACIONES 
DEL 1 AL 31 
DE AGOSTO

Activitats refrescants 
a Ca n'Arimon

Ca n'Arimon tornarà a oferir activi-

tats a la piscina. Divendres serà el 

torn de l'aquagym a les 18 h, men-

tre que dissabte a la tarda tothom 

qui vulgui podrà remullar-se amb 

l'accés lliure a la piscina exterior. 

La 10a edició del 
Pàdel Torrat torna 
al seu format 
prepandèmic

La Colla Torrada també organitza-

rà la seva gran activitat esportiva. 

El Torneig de Pàdel Torrat arriba 

a la desena edició i se celebrarà 

un cop més a les instal·lacions del 

club Can Prat. La competició recu-

pera aquest any el format habitual 

en un dia i deixa enrere l'excepci-

onalitat de la pandèmia on se ce-

lebrava el torneig en dos dies. El 

Torneig de Pàdel Torrat serà el di-

marts 16 al matí, a partir de les 9 h.

Escacs i bicis també segueixen
Altres activitats esportives habi-

tuals de la festa major tornaran a 

l'edició d'enguany.

El Club Escacs Mollet torna a 

portar el seu esport al carrer. La 

rambla de Balmes acollirà les si-

multànies d'escacs el dissabte des 

de les 10.30 h.

El Club Ciclista Plana Lladó 

també recuperen la passejada en 

bicicleta el diumenge a la mateixa 

hora. El recorregut començarà a la 

plaça de Prat de la Riba i acabarà al 

parc de Can Mulà. 

El Club Altaveu recupera el seu 

torneig l'any del 40è aniversari
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OFERTA ESPECIAL PER NOVA OBERTURA!

-10% DTE FINS AL 31 DE DESEMBRE 2022

SERVEIS:

· ESTUDI BIOMECÀNIC
· SUPORTS PLANTARS
· ORTOPODOLOGIA COMPLICADA
· PODOLOGIA PEDIÀTRICA
· QUIROPODOLOGIA
· CIRURGIA

C/ Anselm Clavé, 65 · Mollet del Vallès      689 83 96 04       brain_4_feet
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