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NOUS ESPAIS

Els actes de la festa es 

podran gaudir a gairebé 

una desena d'escenaris per 

evitar aglomeracions    8

EN CONCERT

La Fundación Tony Manero, 

el guitarrista flamenc 
Chicuelo i Los Mambo 

Jambo, plats forts musicals 

LES COLLES

Morats i Torrats ofereixen 

diversió als patis de

l'Aiguaviva i el Montseny, 

però de nou sense repte  10

ESPECTACLES

L'imitador Pep Plaza i el 

mag i humorista Jandro, 

els caps de cartell més 

mediàtics de la festa
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La gresca molletana se celebrarà entre el 21 i el 24 

d'agost amb restriccions per la pandèmia

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

Preparats per a una 
festa major 'covidiana'
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El retorn festiu 

ollet és una ciutat viva, dinàmica i 

solidària que cada any demostra 

que sap organitzar una gran festa 

major d’estiu, enguany també ho 

serà malgrat que encara la celebra-

rem amb restriccions, perquè la COVID-19 encara 

està molt present entre nosaltres. 

Us convido a consultar tot el programa d’activi-

tats d’una festa major que començarà amb un pre-

gó on la ciutat agraeix i reconeix a tot el col·lectiu 

sanitari, del primer al darrer, per la seva feina per 

lluitar contra la Covid en primera línia, una feina 

que crec que mai els podrem agrair prou. El llegirà 

Mireia Vicente directora infermera de la Fundació 

Sanitària Mollet i es farà dins del Teatre de Can 

Gomà per evitar aglomeracions de persones.

Les activitats, més de 80, estan especialment pre-

parades per gaudir, una programació segura, amb 

espais delimitats, amb entrades a preus assequi-

bles, amb el públic assegut... tot per gaudir amb se-

guretat. No faltaran els concerts, teatres, activitats 

infantils i com sempre les activitats de les entitats 

i les colles Morada i Torrada. A totes les entitats els 

vull agrair que hagin adaptat les seves activitats a la 

nova normativa amb imaginació i il·lusió i a tots els 

molletans i les molletanes que durant la festa, com 

sempre,  No és No  i Només Sí, és sí.

També mantenim un tret característic de la 

nostra festa del que me n’orgulleixo, la solidaritat: 

amb la capta de sang, a la que t’animo a partici-

par. I també, amb els diners recollits amb la venda 

d’entrades que es destinaran íntegrament, com 

sempre, al banc d’aliments de la ciutat. 

Molt bona festa major!

M

D

JOSEP 
MONRÀS

Alcalde de Mollet del Vallès

Espero que no, però haurem d’estar tots ben 

atents perquè podria donar-se el cas que algun 

acte, segons com evolucioni la normativa Covid 

s’hagi d’anular, posposar o repensar. 

I què em dieu del fantàstic cartell de la festa ma-

jor 2021? En destaca una gran ema. M de Mollet, 

de música, de major... composta de tots els ele-

ments que fan singular i especial la nostra festa 

i la ciutat, realitzat per la jove dissenyadora mo-

lletana Anna Ortiz, una artista molt vinculada a 

l’entitat AMAM.

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 benvolgudes molleta-

nes, visquem una gran festa, no la que ens hauria 

agradat, però sí la millor que podem fer en els cir-

cumstàncies actuals.

Bona festa major!

Sumari
NOUS ESCENARIS
Les restriccions per la Covid han obligat 

a prendre una sèrie de mesures per poder 

portar a terme la festa. La multiplicació 

d'escenaris per evitar aglomeracions i 

normes als actes en són algunes.

Pàgs. 6 a 8

MORATS I TORRATS SENSE REPTE
Un any més no es podrà viure la 

competició de les colles. Amb tot, Morats 

i Torrats seguiran sent l'ànima de la festa 

amb nombroses activitats.

Pàgs. 10 a 14 i resta

PREGÓ COL·LECTIU
Mireia Vicente, directora infermera 

de la Fundació Sanitària Mollet, serà 

l'encarregada del pregó, que enguany vol 

reconèixer la tasca de tot el col·lectiu de 

sanitaris que lluita contra la pandèmia.

Pàg. 22

BESTIARI I CASTELLS
Una de les novetats d'enguany és la tarda 

de cultura popular que es viurà al pati de 

Col·legis Nous amb castellers, gegants, el 

Moll Fer, la Santa Teca i la Cuca Molla.

Pàg. 36

esprés d'un any i mig ple d'incerteses, de situacions 

difícils que han portat al límit molts col·lectius, de 

pèrdues irrecuperables, la societat necessita un 

respir. Un parèntesi per recuperar les relacions 

socials, per fer un racó a la disbauxa que ajudi a 

oblidar –encara que sigui per una estona– els 

mals moments viscuts. I enguany una ben retornada 

festa major ens pot proporcionar aquells espais i 

moments, una gresca d'estiu que estrena escenaris i que es manté 

viva gràcies a l'empenta de les colles de Morats i Torrats i de tota la 

resta d'entitats que hi estan treballant per adaptar les seves activitats 

a la situació pandèmica. La Covid ens deixa un any més sense 

repte entre els del mam i els de la teca, però el seu protagonisme 

continuarà amb força amb tota una programació organitzada per les 

colles  Aquest cop sí, l'Ajuntament ha apostat per la celebració de 

la festa, i amb totes les mesures necessàries per evitar contagis, ha 

programat espectacles i activitats per a tots els públics, que també 

són un respir per al col·lectiu de professionals de la cultura, molt 

castigat per la pandèmia. I és que la cultura és segura, com s'ha 

demostrat en les múltiples activitats que s'ha anat programant arreu. 

La festa major ens retorna també l'especial de SomMollet, una edició 

que retorna al format habitual amb tots els detalls sobre la gresca. 

Gràcies a tots els que l'heu fet possible i gaudiu de la festa major.   

ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, INCLÚS GRANS MARQUES
ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

-40% dte
TOT UN

I MÉS

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES
PLATÍ, OR 18K I PLATA

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929
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Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)
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les mesures del Procicat s'endu-
reixen, podria haver-hi noves mo-
dificacions. El principal canvi té a 
veure amb l'horari. Enguany no 
s'havia previst una festa que tan-
qués la persiana cada nit a les 5 h o 
a les 6 h de la matinada, ni de bon 
tros, però el toc de queda ha fet 
avançar encara més la fi dels actes 
nocturns. "Si estava previst tan-

car a la 1 h, ara a les 12.30 h hau-

rà d'estar tot recollit", explica la 
regidora de Cultura, Mercè Pérez.

Suspendre els focs d'artifici ha 
estat també una de les decisions 
d'última hora. Pérez ho explicava a 

mitjans de juliol, en aquest sentit: 
"Els focs tampoc els farem, per-

què els hauríem de contractar ja 

i en aquests moments no es po-

drien fer. Pensem que les aglo-

meracions serien difícils d'evi-

tar amb els focs". Arran d'aquesta 
decisió, el consistori ja ha anunciat 
que gairebé 20.000 euros que s'es-
talvien d'aquest espectacle es des-
tinaran enguany a Serveis Socials.

Les activitats de carrer, moltes 
d'elles protagonitzades per enti-
tats de la ciutat, són altres de les 
perjudicades per les mesures sa-
nitàries. 

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost

SEGURETAT   ELS FOCS ARTIFICIALS, L'ENCESA DEL CAMPANAR, LES ACTIVITATS DE CARRER I ELS ACTES MULTITUDINARIS SÓN ELS MÉS PERJUDICATS PER LES RESTRICCIONS

La Covid marca la gresca molletana

Un telèfon per denunciar casos 
d'assetjament i agressions sexistes 
El Punt Lila d'aquesta festa major 
disposarà d’un número de telèfon 
per incidències i consultes relaci-
onades amb l’assetjament, l’abús o 
les agressions sexistes i LGTBIfò-
biques. És el 616 777 607 i atendrà 
trucades i missatges de WhatsApp. 
Funcionarà de 20 h a 24 h durant els 
quatre dies de festa major. La carpa 
del Punt Lila fixa es tornarà a ubi-
car al parc de Can Mulà, com l’any 

2019, i un equip itinerant recorre-
rà els diversos actes. Serà la segona 
edició de la festa major de Mollet 
amb Punt Lila, ja que l'any passat 
l'Ajuntament no va organitzar festa 
major a causa de la pandèmia, i en 
la primera edició va atendre 3.000 
persones –incloent-hi les persones 
a qui se’ls va fer arribar informació 
del servei i les persones que hi van 
acudir per alguna incidència–.

L'objectiu del Punt Lila és sen-
sibilitzar, prevenir i actuar contra 
les agressions sexistes i LGTBIfò-
biques. Els professionals, deguda-
ment identificats, atendran con-
sultes i incidències i faran una 
campanya de difusió repartint 
material informatiu i targetes amb 
el número de telèfon. El lema de la 
campanya és Mollet, lliure de sexis-

mes i Si et passa a tu, jo no passo. La 

EL NÚMERO DEL PUNT LILA, QUE TAMBÉ TINDRÀ WHATSAPP, FUNCIONARÀ DE 20 A 24 H DURANT ELS QUATRE DIES DE FESTA MAJOR

arxiu

EL 2019  La darrera encesa del campanar per festa major d'estiu

coordinació amb la Policia Muni-
cipal i els Mossos d’Esquadra serà 
diària per valorar i planificar les 
jornades.

En cas que algú s'adreci al Punt 
Lila per una agressió, hi haurà una 
tasca d’acompanyament a la per-
sona, preservant la seva intimitat i 
oferint-li un espai de seguretat. Li 
explicaran que pot interposar una 
denúncia a la policia i l’informaran 
dels recursos i entitats que té al seu 
abast. L'equip del Punt Lila també 
tindrà com a objectiu detectar acti-
tuds masclistes o violències durant 
la Festa, i avisarà els cossos de segu-
retat en cas que sigui necessari.  

L'encesa del campanar, el pregó 
amb la plaça Prat de la Riba a ves-
sar de gent, les cercaviles, el bes-
tiari als carrers de la ciutat, la dia-
da castellera, multitud de joves –i 
grans i infants– omplint Can Mulà 
per ballar-hi cada nit, les proves 
de les colles, el castell de focs per 
començar a acomiadar la gresca 
estiuenca fins a l'any següent. En-
guany hi haurà festa a Mollet, però 
les restriccions pandèmiques evi-
taran clàssics de la programació 
com els esmentats prèviament.

El programa ha patit algunes 
modificacions d'última hora i, si 

Per assistir o participar de les activi-

tats de la festa major d'enguany caldrà 

inscripció prèvia o adquirir les entrades 

de manera anticipada. Les entrades es 

posaran a la venda el dilluns 16 d’agost 

a les 18 h i es podran adquirir en línia 

–molletvalles.koobin.com, morats.es i 

torrats.com– o presencialment al Mer-

cat Vell fins al 19 d’agost o a la Marineta 

del 20 al 22 d’agost, així com a les seus 

de Morats i Torrats. Com en altres edi-

cions, la recaptació dels actes del con-

sistori anirà, íntegrament, al Banc dels 

Aliments de la ciutat.

LA MAJORIA D'ACTES, 
AMB ENTRADA

Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 
(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com
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Les ubicacions de la gresca

Vuit seran els emplaçaments que acolliran 

la festa major de Mollet d'enguany i un quart 

d'hora és la distància màxima entre els dos 

extrems més allunyats. La majoria d'espais 

seran a l'aire lliure i també n'hi haurà algun 

de tancat, però tots ells aniran amb control 

d'accés i d'aforament i en espais com a mí-

nim perimetrats. Així són les festes pandè-

miques, que obliguen els assistents a gaudir 

dels espectacles –per més ballables que si-

guin– amb el cul ben enganxadet a la cadira.

Per evitar la massificació, Ajuntament i 

colles ofereixen programes paral·lels en di-

versos espais de la ciutat. Els Morats seran al 

pati de l'Escola Aiguaviva (antic Longarón) 

i els Torrats al pati de l'Escola Montseny. 

Al mateix temps que Strombers, DEM, Gui-

llem Estadella o Toni Moog engresquin les 

bases morades i torrades, Can Mulà oferirà 

espectacles musicals organitzats per l'Ajun-

tament.

L'Envelat tornarà a situar-se a la pista ex-

terior del pavelló Riera Seca, Can Gomà aco-

llirà el pregó d'enguany, la Terrassa del Mu-

seu Abelló oferirà concerts de petit format 

i el pati de l'escola Col·legis Nous comptarà 

amb la tarda de la cultura popular de Mollet, 

així com amb cinema a la fresca i circ.

Per últim, el Mercat Vell també serà un 

dels escenaris de la gresca. D'una banda, 

acollirà artistes musicals com Chicuelo o Las 

Karamba. Però d'altra banda, servirà per 

substituir les ja habituals matinals infantils 

del parc de les Pruneres. Els jocs per a la ca-

nalla es canvien enguany, per complir amb 

les restriccions, per espectacles familiars.  

CAN MULÀ
 La nit dels grups locals 

  (AMAM).

 Pony Pisador. 

 Fundación Tony Manero.

400

ESCOLA COL·LEGIS NOUS
 Tarda de cultura popular. 

 “Benvinguts a l’infern”, del Ball de Diables. 

 “Absurd”, de la companyia Circ Vermut.

300

MERCAT VELL
 Concert de Chicuelo. 

 Espectacle del Mag Marín. 

 Concert de Las Karamba.

172

CAN GOMÀ
 Pregó de festa major, 

a càrrec de Mireia Vicente, 
Directora Infermera 
de l’Hospital de Mollet.

150

L’ENVELAT
 “Jazz som aquí!”, 

amb Pep Plaza 
& Big Band Jazz Maresme. 

 ‘‘La magia de Jandro”. 

 L’Orquestra Maravella.

500
TERRASSA 
DEL MUSEU ABELLÓ
 Carmen & Kitflus. 

 Velvet Candles. 

 The Sick Boys.
65

ESCOLA AIGUAVIVA 
(SEU MORADA)
 Strombers. 

 Toni Moog. 

 La banda del coche rojo.

300

ESCOLA MONTSENY 
(SEU TORRADA)
 Guillem Estadella. 

 DEM. 

 Orquestra Mitjanit.
300

Els patis de les escoles Montseny i Aiguaviva seran les seus de les festes de Torrats i Morats, respectivament

Aforament màxim

S'han inclòs alguns

dels principals actes

de cada localització
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Morats i Torrats són les colles molle-

tanes del menjar i del beure. Progra-

madores i dinamitzadores culturals, 

així com coorganitzadores de la fes-

ta major de la capital baixvallesana, 

la pandèmia no les atura per fer dos 

dels clàssics de l'estiu: el Tapes Tour 

i el Torratasques.

Les tradicionals aglomeracions, 

això sí, no estan permeses, i és per 

això que ambdues colles han refor-

mulat aquests esdeveniments que, 

a més de portar darrere un bon sa-

rau, serveixen com a suport mutu 

amb la restauració de la ciutat. En 

cap dels dos casos se citarà els par-

ticipants en un dia i un lloc concret, 

sinó que cadascú pel seu compte, 

durant els dies establerts, podrà 

anar passant pels establiments 

participants.

Morats faran el Tapes Tour el 

cap de setmana previ a la festa 

major, 14 i 15 d'agost. "Seran dos 

dies per poder espaiar-ho una 

mica i perquè la gent d'organit-

zació també pugui gaudir-ne", 

explica el cap de colla morat, Jose 

López. El tiquet de participació, 

que es podrà comprar a morats.es, 

tindrà un preu de 2 euros, i es re-

galaran barrets. Als bars marcats 

s'oferirà una beguda i una tapa.

L'altra proposta, La ruta dels 

Torrats, serà del 16 al 24 d'agost. 

Els tiquets (5 euros) es poden com-

prar a torrats.com/botigueta i els 

participants rebran una samarre-

ta de regal. "Amb aquest tiquet, 

els participants van a qualsevol 

dels 50 bars, paguen un euro, 

el bar els dona una consumició, 

els hi segella i poden seguir fent 

la ruta", diu el cap de colla torrat, 

Albert Carreras, qui considera que 

"és una manera de poder mante-

nir el Torratasques mític i tradi-

cional de la Colla Torrada, però 

d'una manera més segura i més 

còmoda". Lliuraran un premi a la 

persona que visiti tots els 50 bars.

Sense competició de colles
Pel que fa a la resta d'activitats 

programades per les colles en des-

taca l'absència de la competició, 

difícil d'adaptar-la amb les restric-

cions actuals.

A banda d'això, els Torrats torna-

ran a organitzar el torneig de pàdel 

a Can Prat, amb quatre categories i 

on normalment participen uns tres 

centenars de persones, que alhora 

tenen accés lliure a la piscina de Can 

Prat durant els dies de competició. 

A més, munten conjuntament amb 

la botiga Radical 360 una master-

class infantil i juvenil d’scooters i 

skates. Hi haurà alguns patinets per 

qui no en tingui i es dividiran els as-

sistents per grups de nivell i d'edat.

Quant a Morats, arrencaran el di-

jous a les pistes d'atletisme amb el 

llançament de pernil i amb la gim-

cana adulta, "l'acte més picant de 

la festa major". I fins al dimarts 

organitzaran clàssics i novetats 

com el Trivial i el Kali Morat, un 

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost

POPULAR  LES COLLES HAN ADAPTAT LA PROGRAMACIÓ A LES RESTRICCIONS SANITÀRIES ACTUALS, EVITANT AGLOMERACIONS, I PER AIXÒ TAMPOC HI HAURÀ COMPETICIÓ

Menjar i beure amb Morats i Torrats
ACTES DE COLLES

Tapes Tour
Dia i hora: Dissabte 14 i diumenge 15

La Ruta dels Torrats
Dia i hora: De dilluns 16 a dimarts 24

Torneig de Pàdel Torrat
Dia i hora: Dimarts 17 i dimecres 18
Lloc: Can Prat Pàdel Club

Llançament de pernil i gimcana adulta
Dia i hora: Dijous 19 (19 h i 22 h)
Lloc: Pistes d'atletisme

Trivial Morat i Kali Morat
Dia i hora: Divendres 20 (18 h i 20 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

Taller de reciclatge
Dia i hora: Dissabte 21 (10 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

Torrascooter Radical
Dia i hora: Dissabte 21 (11 h)
Lloc: Skate Park de l'Hoquei

5a Passejada solidària de gossos
Dia i hora: Dimenge 22 (dia i hora lliure)

Assaig obert, agafa el teu
instrument i vine a tocar
Dia i hora: Diumenge 22 (11 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

Tu Cara No Me Suena
Dia i hora: Dissabte 23 (20 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

Torneig Rocket League i Just Dance
Dia i hora: Dimarts 24 (10 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

Bingo Morat
Dia i hora: Dimarts 24 (18 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

morats

TAPES TOUR  Imatge del 2018 al parc dels Colors

torrats

TORRATASQUES  Imatge del 2019 a la plaça Pintor Abelló

taller de reciclatge, un assaig obert 

amb els instruments musicals pro-

pis, el karaoke Tu Cara No Me Sue-

na, els tornejos de Rocket League i 

Just Dance, o el Bingo Morat.  
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Els patis de l'Aiguaviva i l'escola Montseny 
gaudiran de tota mena d'activitats i d'especta-
cles durant la festa major, i evidentment no hi 
faltaran les propostes musicals. A banda dels 
grups d'AMAM programats per Morats i Tor-
rats [vegeu pàgina 16], les dues colles molle-
tanes també compten amb altres concerts: al-
guns de renom, d'altres amb tocs locals, grups 
o orquestres de versions i djs, entre d'altres.

Els cardonins Strombers, "un dels mi-

llors grups de música de Catalunya", se-

gons deia a la presentació del programa el 
cap de colla Morat, Jose López, protagonit-
zaran la primera nit musical a l'antic Longa-
rón. L'ska barrejat amb ritmes llatins, reg-
gae, rock i country faran ballar els assistents 
–sense aixecar-se de les cadires–. La banda 
festiva compta, a més, amb un molletà a les 
seves files, en Ferran al saxo.

Al Montseny, Torrats portaran DEM, el 
nou projecte sorgit per bona part dels inte-
grants de l'antiga La Limoncello. La prima-

vera del 2020, La Limoncello va estrenar un 
tema, vuit anys després del seu comiat, i ja 
tenien bolos en agenda –un d'ells, precisa-
ment per a la festa molletana–. Només un 
any després es van transformar en DEM, un 
nou projecte musical molletà del qual defi-
neixen el seu estil com a reggae jungle punk. 
El públic de l'escola torrada podrà gaudir 
dels temes del primer disc de la banda re-
novada, Ágora.

Una nit rockera
Morats també ha apostat per dues actuaci-
ons rockeres: Mucca i Cash Caravan. Tots 
dos actuaran dimarts, per cloure el progra-
ma musical al pati de l'Aiguaviva.

Els primers, Mucca, estan actius des de fi-
nals dels 90, compten amb el molletà Israel 
Pérez al baix i hi arriben amb quatre discos 
publicats, diversos singles llençats els úl-
tims anys i una trajectòria amb més de tres 
centenars de concerts que els han portat per 
grans sales com Razzmatazz, Mephisto o 
Faktoria d'Arts.

Pel que fa a Cash Caravan, es tracta d'una 
banda de rock i pop clàssic de Gavà, formada 
per músics amb més d'una dècada d'experi-
ència al sector i d'entre els quals en destaca 
el baixista, Juanjo Cobacho, membre del mí-
tic grup cordovès Medina Azahara.

Concerts de versions
Zoo, La Raíz, Txarango, La Gossa Sorda, Extre-
moduro, Catarres, Peret o Obrint Pas, són no-
més alguns dels artistes a qui l'Orquestra Mit-
janit versionarà dimarts a l'escola Montseny, 

en un espectacle festiu, alegre, reivindicatiu i 
nostrat: "Atents als èxits del moment però 

sempre contemplant la música dels Països 

Catalans com el nostre marc d'origen".
Pels grups de versions també hi ha apos-

tat Morats, amb La banda del coche rojo, 
diumenge, que anirà precedida del concert 
de TNT, en el qual actua el baixvallesà Òs-
car Bretau. També han programat a Los Mil 
Hombres, també amb participació d'artistes 
de quilòmetre zero.  

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost

MÚSICA  ALS ESCENARIS DE MORATS I TORRATS TAMBÉ ACTUARAN MUCCA, CASH CARAVAN, L'ORQUESTRA MITJANIT, LA BANDA DEL COCHE ROJO, LOS MIL HOMBRES O KIRIAS

STROMBERS  Actuaran divendres a partir de les 22 h al pati de l'institut Aiguaviva

strombers

DEM  Actuaran dissabte a partir de les 23 h al pati de l'escola Montseny

dem

Strombers i DEM, els plats forts de les colles

NO ÉS ESTIU SI NO PROVES 

ELS NOSTRES GELATS ARTESANS

OrXATA 
ELaBORADA AMB 
XUFA D’ALBORAYA
BAIXA EN SUCRE 

I SENSE

GRANISSATS 
NATURALS

VINE I REPETIRÀS!

GELATS CREMOSOS BAIXOS EN SUCRE

I també EN TENIM DE vegans!
GELATS BRINA, MÉS DE 40 ANYS FENT GELATS A MOLLET TOTALMENT ARTESANS 

I DE PROXIMITAT

CONCERTS

Concert d'Strombers i
Dj Maceta Sound Beat
Dia i hora: Divendres 20 (22 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

Concert DEM
Dia i hora: Dissabte 21 (23 h)
Lloc: Pati escola Montseny

Dj Maceta Sound Beat
Dia i hora: Dissabte 21 (0 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

Vermut amb Ixentes
Dia i hora: Diumenge 22 (12.00 h)
Lloc: Pati escola Montseny

Concert de La banda del coche
rojo, TNT i Dj Maceta Sound Beat
Dia i hora: Diumenge 22 (21 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

Concert de Los Mil Hombres
i Dj Maceta Sound Beat
Dia i hora: Dilluns 23 (22 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

Nit Destil·lada: concert amb Kirias
Dia i hora: Dilluns 23 (22 h)
Lloc: Pati escola Montseny

Concert de Mucca i Cash Caravan
Dia i hora: Dimarts 24 (20.30 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

Concert de L'Orquestra Mitjanit
Dia i hora: Dimarts 24 (23 h)
Lloc: Pati escola Montseny

Ixentes, formades per les torrades Queralt i Ivet-

te,  protagonitzaran el vermut electrònic de diu-

menge amb música feminista i reivindicatica. Per 

a l'endemà dilluns, l'Estel Torrat també ha orga-

nitzat la Nit Destil·lada amb el concert de Kirias. A 

la seu morada, per la seva banda, no hi faltarà la 

participació de Dj Maceta Sound Beat, present de 

divendres a diumenge.

VERMUT MUSICAL, NIT
DESTIL·LADA I DJ MACETA
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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

Cada festa major, les colles de Mo-

rats i Torrats lliuren un guardó –el 

Morat i Torrat (MiT) d'honor– a 

persones o entitats que han estat 

properes i han participat de la fes-

ta, i que, per un motiu o un altre, 

n'han destacat.

L'escollida d'enguany ha estat 

l'Associació de Música i Art de Mo-

llet (AMAM). L'Albert Carreras, 

cap de torrats, apunta que "AMAM 
és una entitat que fa molts anys 
que destaca i creiem que mai 
se'ls ha donat el reconeixement 
que mereixen. És una entitat 
molt i molt implicada en tots els 
actes que fem a Mollet".

Pel que fa al cap de colla Morat, 

Jose López, considera que aquest 

guardó fa un pas més en la reivin-

dicació #AMAMexiste que reitera 

l'entitat a xarxes. "Sempre han 
sigut una entitat oblidada i volí-
em donar-los valor". López tam-

bé recalca "que a Mollet necessi-
tem música i art", pals de paller 

de l'activitat de l'associació que 

rebrà el MiT d'honor.

També s'ha tingut en compte el 

fet que AMAM ha col·laborat di-

versos anys en actes de les colles, 

així com el desè aniversari de 

l'entitat, que va tenir lloc el passat 

2020 i que es va veure frustrat per 

la pandèmia.

Lliurament als Col·legis Nous
Diumenge 22 d'agost a la tarda tin-

drà lloc el lliurament del MiT d'ho-

nor, que estarà emmarcat dins de 

la tarda de cultura popular orga-

nitzada al pati de l’escola Col·legis 

Nous a partir de les 19 h.

"És l'únic lloc en què coincidi-
rem tant Morats i Torrats com la 
resta d'entitats. Era la manera 
de fer-ho en un lloc amb públic, 
que puguin endur-se l'aplaudi-
ment", explica Jose López. Albert 

Carreras també diu que la resta 

d'entitats participants de la tarda 

de cultura popular "estan encan-
tades de poder utilitzar aquest 
espai per al lliurament".

"Ens fa molta il·lusió"
Per part de l'entitat guardonada, 

Alexa Peso, tresorera, assegura 

que estan "supercontents" per 

aquest reconeixement, que servirà 

per pal·liar el mal regust de no ha-

ver pogut celebrar la seva primera 

dècada i, alhora, "per donar-nos 
una miqueta de visibilitat". "I 
això ho agrairem tota la vida. 
Que pensin en nosaltres ens fa 
molta il·lusió", hi afegeix Peso.

Pel que fa al seu rol a la festa, 

hi assenyalen: "Sempre tenim 
molt present que tant Torrats 
com Morats són les entitats que 

han de brillar a la festa major, 
així que intentem estar-hi una 
miqueta a l'ombra. Però sí que 
ens sembla interessant tenir 
un espai –com la nit dels grups 

locals– en aquestes dates tan 
assenyalades". A banda d'això, 

la tresorera destaca que enguany 

han fet "més llaços amb altres 
entitats i és una miqueta com 
que AMAM ha entrat en aquest 

cercle d'entitats culturals de 
Mollet".

Per últim, referent al retorn de 

l'activitat rutinària de l'entitat, en-

cara mancarà esperar uns mesos. 

La seu d'AMAM, el Centre Cívic de 

Can Pantiquet, és un centre de vacu-

nació. Per aquest motiu estan valo-

rant alternatives per poder portar 

cinema i música, entre d'altres, a 

altres equipaments molletans. 

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost

El Morat i Torrat d'Honor, per a AMAM
POPULAR  L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICA I ART DE MOLLET, GUARDONADA PER LES COLLES, VA FER DEU ANYS EL 2020 I NO HO VA PODER CELEBRAR A CAUSA DE LA PANDÈMIA

IMATGE DEL 2020 Alguns dels membres de l'Associació de Música i Art de Mollet, abans de l'estat d'alarma

amam
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La nit dels grups locals d'AMAM

–que enguany tindrà lloc diven-

dres 20 d'agost a les 22 h– no ha 

estat un esdeveniment que hagi 

comptat amb gaire sort els darrers 

anys. El 2017 es va haver de sus-

pendre pels atemptats a Barcelona 

i Cambrils. El 2019 tampoc va reei-

xir a causa de la pluja. I l'any pas-

sat, la Covid va ser la causant que 

els molletans no poguessin gaudir 

d'aquestes actuacions de quilòme-

tre zero.

Enguany, però, els músics de 

l'entitat molletana tindran pro-

tagonisme en tres dels escenaris 

de la gresca d'estiu. El principal 

serà, evidentment, en la ja citada 

nit dels grups locals. Berres, La 

Mistral –qui van publicar el seu 

primer tema, Sara, la passada 

tardor i a qui ja s'ha pogut gaudir 

en directe a la terrassa del Museu 

Abelló– i el cantautor Kilian Noi-

se pujaran a l'escenari del parc de 

Can Mulà, en aquest esdeveniment 

organitzat per AMAM i que compta 

amb la col·laboració del consistori 

molletà.

D'altra banda, la Colla dels Tor-

rats també ha organitzat una nit de 

concerts d'AMAM al pati de l'Esco-

la Montseny. Els tres grups que hi 

actuaran seran: Isaac Giménez, 

qui portarà el seu primer disc El 

naufragio, uns temes que ja s'han 

pogut sentir en directe als Dijous 

Clandestins de La Tramolla; els 

rockers montornesencs Proyecto 

Piharo, que enguany han presen-

tat el seu tercer àlbum, Cantar Li-

bera; i la cubana afincada a Parets 

Yaneisy, qui ha participat en pro-

grames televisius musicals com 

Got Talent (2017) o La Voz (2020).

Per últim, la Colla Morada també 

programa una actuació d'un grup 

d'AMAM. Es tracta de Red Velvet, 

format pels molletans Mari Car-

men Fernández i Ramón Castillo, 

que interpretaran versions amb 

una gran varietat de gèneres.  

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost

MÚSICA  AMAM ORGANITZA LA NIT DELS GRUPS LOCALS A CAN MULÀ, I TORRATS I MORATS TAMBÉ HAN PROGRAMAT BANDES DE L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICA I ART DE MOLLET

YANEISY  Actuant aquest juliol a la festa major de Parets

silvia ferran / aj. parets

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

Protagonisme per a la música de casa

CONCERTS

La nit dels grups locals amb Berres, 
La Mistral i Kilian Noise
Dia i hora: Divendres 20 (22 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

Concerts d'Isaac Giménez, Proyecto 
Piharo i Yaneisy
Dia i hora: Dissabte 21 (20 h, 21 h i 22 h)
Lloc: Pati escola Montseny

Concert de Red Velvet
Dia i hora: Dilluns 23 (21.30 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longarón)

LA MISTRAL  El passat maig, el trio molletà va actuar a la Terrassa del Museu Abelló

museu abelló
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 Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19 

o al web: 

www.triasdebes.es 

(També visites online 
per video-trucada, whatsApp...)

Consulta de Cardiologia La Garriga 
Ronda Carril, 28 · www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

La il·lustradora molletana i 

sòcia d'AMAM Anna Stortiz, 

autora del cartell de festa major

El minimalisme destaca al cartell 

de la festa major de Mollet d'en-

guany. Així ho descriu la seva auto-

ra, la il·lustradora molletana i sò-

cia d'AMAM Anna de la Santísima 

Trinidad Ortiz, coneguda artística-

ment com a Anna Stortiz –pronun-

ciant el cognom com a esa te ortiz–.

Dins de la M –de Mollet– que llu-

eix a simple vista va voler posar 

"elements que formessin part 

de les colles; en una part el color 

torrat, i en l'altra part el colar 

violeta que fa honor als Morats", 

explica l'Anna, qui també hi ha in-

clòs "símbols com una foguera, 

en honor als Diables, o símbols 

musicals, que també poden re-

cordar AMAM".

També apunta que al cartell hi 

ha "una dualitat: una part en què 

hi ha colors clars, que represen-

tarien les activitats de dia; i una 

altra part, amb colors frescs, 

que simbolitzarien les activitats 

de nit".

Pel que fa al seu estil, a més de 

minimalista, el descriu com a 

"bastant net i polit" i hi afegeix: 

"M'agraden molt els colors clars 

i jugar molt amb els colors vius, i 

penso que per a una festa major 

s'hi adiu bastant".

"Un honor" fer el cartell

Per a la molletana ha estat "un ho-

nor" fer el cartell. Encara més per-

què ha estat el seu "primer encàr-

rec com a dissenyadora gràfica". 

Ella es dedica principalment a la il-

lustració infantil i aquest disseny 

va ser "un repte". "Jo ja feia uns 

anys que volia fer el cartell de la 

festa major", explica l'Anna.

L'any passat va sorgir la idea de 

proposar al consistori la possibi-

litat que membres de l'Associació 

de Música i Art de Mollet (AMAM) 

fessin el cartell. "Com que AMAM 

majoritàriament es coneix 

per la música i no tant per l'art 

plàstic, vam pensar que era una 

oportunitat perquè se'ns doni a 

conèixer", recorda l'Anna Stortiz. 

Van presentar al consistori diver-

ses propostes i la imatge de l'Anna 

va ser-ne l'escollida per l'Ajunta-

ment.

En aquest sentit, la regidora de 

Cultura, Mercè Pérez, apunta que 

van rebre la proposta amb bons 

ulls. "Ens va semblar interessant, 

ja que tenim una entitat molt po-

tent que fa una oferta de qualitat, 

complicada, difícil i agosarada, i 

que té gent que domina aquest ANNA STORTIZ  La il·lustradora, amb el seu cartell, el dia que es va presentar

s.c.

món plàstic, i vam pensar: 'Per 

què no?'". El cartell de l'Anna Stor-

tiz hauria d'haver estat la imatge 

de l'edició de la festa major de l'any 

2020, però, a causa de la pandèmia, 

es va haver d'ajornar. "No va po-

der ser, però com que pensàvem 

que el cartell tenia qualitat i que 

era d'una entitat de la ciutat, ens 

feia il·lusió que aquest any fos el 

cartell de l'Anna", diu la regidora 

de Cultura.    sergio carrillo

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost

La molletana va dissenyar el cartell per a la gresca estiuenca 

del 2020, però arran de la pandèmia no ha vist la llum fins ara

■ L'Anna Stortiz va estudiar Il·lustració a l'Escola Llotja de Barcelona i es va 

especialitzar  en Il·lustració Infantil. Quan va acabar, va entrar a una escola de 

primària com a artista resident, en un projecte de la Diputació de Barcelona amb la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la Llotja. "Hi vaig estar tot un any treballant, 

però després vaig començar a treballar a museus. Vaig començar al Museu 

Picasso, vaig passar pel CCCB i ara estic treballant al MACBA. Estic a mitja 

jornada i m'ho compagino amb altres projectes d'il·lustració", diu la molletana.

DE LA LLOTJA A TREBALLAR AL MACBA
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"Ara puc viure de 
la pintura que és 
el que sempre 
havia volgut"
El pintor i il·lustrador Xavi Mira ha creat 

per a SomMollet la imatge de portada

El dibuix i la pintura han estat 
sempre la seva passió, però no ha 
estat fins fa poc temps que l'artis-
ta Xavi Mira no ha decidit dedi-
car-s'hi plenament. Enmig de les 
hores nocturnes de treball al seu 
estudi de Santa Maria de Marto-
relles, Mira ha pogut crear per a 
SomMollet la imatge de la portada 
de l'especial de festa major, que 
emula els seus quadres, obres cre-
ades sobre llenç amb tècnica mix-
ta –acrílic amb altres materials 
com la massilla o el cartró– plenes 
de color i en què la figura humana 
és el centre de la creació.

Però aquest estil personal arri-
ba després d'una llarga trajectòria 
i d'una passió per l'art que l'acom-
panya des de ben petit. "Amb vuit 

anys vaig demanar als meus 

pares fer classes particulars 

de dibuix", explica Mira. Com a 
mestre va tenir Ricardo Morán, un 
pintor vinculat a l'Escola d'Olot, 
que li feia classes de dibuix amb 
perspectiva, però que també el va 
apropar al paisatgisme.

La seva formació va comple-
mentar-se a escoles d'art i dis-
seny com la Llotja i la Massana, de 
Barcelona, i l'Illa, de Sabadell, una 
època que va acabar amb 18 anys 
per posar-se a treballar com a 
dissenyador de motocicletes, una 

feina que encara ara desenvolupa. 
"He dissenyat una quinzena de 

models per a marques com Me-

catecno i Cliping", explica Mira.

El retorn a la pintura
Després de molt de temps sense 
agafar els pinzells, fa un parell 
d'anys Mira reprèn la seva passió 
amb treballs en aquarel·la i de 
petit format. És aleshores quan 
comença a treballar en un estu-
di compartit amb altres artistes 
a Barcelona, davant del Palau de 
la Música, i on troba un ambient 
bohemi i creatiu que l'enriqueix. 
"A Barcelona hi ha molta com-

petència però, alhora, moltes 

oportunitats", diu. Aquella ex-
periència li fa fer el salt a la pro-
fessionalització. "Veia gent que 

pintava i que s'hi guanyava la 

vida, i vaig pensar, per què no 

ho puc fer jo també?", recorda. 
És dos dies abans de la pandèmia 

quan en la seva vida es creua amb 
la prestigiosa galeria ArteVista/
Gallery de Barcelona. "Vaig anar a 

la inauguració d'una exposició i 

vaig veure clar que la meva obra 

hi tenia cabuda", diu Mira, qui va 
proposar-se fer-s'hi un racó. Ara, 
el pintor treballa en exclusiva per 
a aquesta galeria, on exposa qua-
dres de gran format dels quals ja 

"Per a mi, la plaça Prat de la Riba és el més maco 

de Mollet, és el que li dona identitat i el diferen-

cia d'altres ciutats". Aquest és el motiu pel qual 
Mira ha triat el campanar de l'església parroquial 
de Sant Vicenç i part de la plaça com a protagonis-
tes del cartell de la festa major de SomMollet.  L'ar-
tista ha volgut simular la tècnica que fa servir en 
els seus quadres a partir d'un treball digital amb 
Photoshop en què, amb una fotografia presa des 
d'un terrat del carrer Barcelona com a base, hi ha 
anat superposant capes i efectes per donar color i 
textures a la imatge. Colors vius i contrastats que li 
evoquen "la diversitat de gent, que, igual que el 

color, no s'enquadren en una única gamma es-

pecífica", diu Mira. 
Durant uns anys, Mira va viure a Mollet i va parti-

cipar en la festa 
major.  Pel que fa a les colles, però, no té pre-
ferències. "No sóc ni morat ni torrat. Jo arribo i 

m'hi poso amb uns i altres", comenta i destaca: 
"Hi ha molt bon ambient. El jovent de Mollet 

aprecia la cultura i és agradable ser-hi". 

"La plaça Prat de la 
Riba és el que li dona 
identitat a Mollet"

l.ortiz

cipar en la festa 
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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

XAVI MIRA Al seu taller de Santa Maria de Martorelles

n'ha venut alguns que han viatjat, 
entre altres, als Estats Units i a Ale-
manya. A més, l'artista treballa ara 

en un parell de projectes interna-
cionals. Una carrera professional 
que tot just comença i, de moment, 

amb èxit. "Ara estic vivint de la 

pintura que és el que sempre ha-

via volgut".  laura ortiz mateo
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Mireia Vicente

–Com has rebut que t’hagin triat com a 

pregonera?

–Primer amb sorpresa. La veritat és que no 

m'ho hauria imaginat. Però també em sen-

to molt honrada i ho estic vivint amb molta 

il·lusió, especialment pel motiu pel qual he 

estat escollida que és per homenatjar el  

col·lectiu de professionals de la salut per 

la tasca realitzada durant aquests dos anys 

de pandèmia. Que hagin pensat en nosal-

tres per fer el pregó és un honor.

–Quin missatge voldràs donar amb el 

teu discurs?

–El missatge que m’encantaria poder do-

nar és que tot s’ha acabat. Però ja que no 

és possible, sí que m’agradaria transmetre 

el nostre profund agraïment a tota la ciu-

tadania. Perquè malgrat que aquest pregó 

vulgui ser un homenatge als professionals 

sanitaris, tots i cada un hem posat el nos-

tre granet de sorra. La solidaritat és un 

valor molt present que hem de fomentar 

i mantenir, com? Respectant les normes 

higièniques i de protecció, vacunant-nos, 

ajudant a un veí, atenent en una botiga, en 

definitiva, tenint cura els uns dels altres. I 

agrair també a l’Ajuntament de Mollet que 

ens hagi fet aquest honor i tot el suport que 

ens ha donat al llarg d’aquests dos anys.

–Durant la pandèmia heu viscut mo-

“El missatge que voldria 
donar és que tot s'ha 

acabat, però, com no és 
possible, serà d'agraïment”

fsm

ENTREVISTA A LA PREGONERA  VICENTE ÉS DIRECTORA INFERMERA DE LA FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET I LLEGIRÀ EL PREGÓ D'INICI DE LA FESTA MAJOR 

ments molt durs però ens pots explicar 

què en trèieu de positiu?

–Personalment, sento un profund orgull cap 

a tots els professionals del centre i com han 

actuat i respost els últims dos anys malgrat 

la complexitat i duresa dels moments vis-

cuts. El treball en equip i la col·laboració 

que s’ha establert entre tots ens ha demos-

trat molt. També l’escalf de la comunitat 

que ens han donat un suport continuat i un 

suport que no oblidarem.

–Segurament molts dels records d’aquest 

temps no són agradables però de ben se-

gur que també n’hi ha d’alegres. Ens pots 

explicar alguns?

–Veure com alguns dels pacients més com-

plexos aconseguien recuperar-se, superar 

la malaltia i tornar a casa. Poder gaudir 

d’aquests retrobaments amb les persones 

estimades, tan emotius, després de dies i 

dies d’aïllament.

–Quina ha estat la vostra tasca com a in-

fermeres durant la pandèmia?

–Les infermeres són els professionals que 

tenim cura de les persones 24 hores 365 

dies de l'any al costat de la persona a peu 

de llit. A part de les tasques pròpies de la 

nostra professió, ha estat el col·lectiu que 

majoritàriament ha assumit aquesta funció 

d’acompanyament de la persona atesa en la 

seva solitud, en el seu aïllament per tal de 

suplir l'absència de familiars. Ha fet d’in-

terlocutor entre la persona atesa i la seva 

família i ha assumit una tasca clau en el re-

colzament emocional en aquests moments 

tan durs.

–Què n’heu après d’aquesta situació?

–Hem après que hi ha altres maneres 

d’atenció, altres fórmules que poden apor-

tar beneficis per a les persones ateses, i s’ha 

fet visible la importància de la cura de les 

persones, de l’acompanyament més enllà 

de l’atenció. Personalment també m’ha fet 

conscient de la nostra vulnerabilitat com a 

éssers humans i que viure en un món globa-

litzat té avantatges i desavantatges, el més 

important és poder  arribar a aconseguir un 

equilibri sostenible.

–Aquest és un reconeixement a la vos-

tra tasca com a col·lectiu d’infermeria. 

Quins altres reconeixements heu rebut 

durant aquest any i mig de pandèmia?

–Els aplaudiments de cada dia a les 20 h, els 

equips de voluntaris, les donacions de tot ti-

pus de personals i empreses, més de 500 di-

buixos de nens i nenes de tots els municipis 

desitjant-nos ànims, els agraïments de paci-

ents i famílies i actes d’homenatge. També 

hem rebut reconeixements per part de les 

institucions i els ajuntaments. Aquest honor 

que ens fa l’Ajuntament de Mollet n’és un 

exemple. Des de l’inici de la pandèmia hem 

rebut reconeixements de tot tipus, però el 

millor reconeixement a la nostra tasca ha 

estat i és el capteniment de la població i ha-

ver seguit les mesures de prevenció. No ha-

gués estat possible sense això malgrat que 

som conscients que no ha estat fàcil. Estem 

en la cinquena onada –finals de juliol–, que 

ha resultat ésser més agressiva de l’espe-

rat i per això us demanem que mantingueu 

aquest capteniment, aquesta prevenció, per 

vosaltres i per les vostres persones estima-

des.  laura ortiz

RECONEIXEMENT COL·LECTIU Part de l'equip d'infermeria de l'Hospital de Mollet

fsm

MIREIA VICENTE Encarregada de llegir el pregó

pregó

Dissabte 21
Pregó de Festa Major a càrrec de Mireia Vicente, 

Directora Infermera de la Fundació Sanitària Mollet

Hora i lloc: Teatre de Can Gomà (19 h)



dv, 6 agost 2021 23

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost



dv, 6 agost 202124

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost

El programa de Festa Major es pot veure afectat en funció de l'evolució de la 
pandèmia i la normativa sanitària vigent

Divendres 20

18 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)

Trivial Morat

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte

Colla dels Morats – Chipirón Clan

19 h Pati escola Montseny

Invocació del Moll Fer

Preu entrada 1€ - Aforament limitat – 
Entrades a www.torrats.com/botigueta 
Colla dels Torrats

20 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)

Kali Morat

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte

Colla dels Morats – Serranitos

22 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)

Concert Strombers + Dj Maceta Sound 

Beat

Preu entrada 5 € - Aforament limitat – 
Entrades a www.morats.es

Colla dels Morats

22 h Parc de Can Mulà

La nit dels grups locals 

Concerts amb Berres, La Mistral i Kilian 

Noise

Preu entrada: 2€ - Aforament limitat

Ajuntament de Mollet del Vallès i AMAM

23 h Pati escola Montseny

Nit de monòlegs torrats – Quin pollastre! 

El
 P

ro
gr

am
a

Amb Guillem Estadella

Preu entrada 3€ - Aforament limitat – 
Entrades a www.torrats.com/botigueta 
Colla dels Torrats

Dissabte 21

10 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)

Taller de reciclatge – Vine a gaudir, i cuida 

del medi ambient!

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte

Colla dels Morats

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h Mercat Vell

Capta de sang

Ass. de Donants de Sang del Vallès Oriental 
- Banc de Sang i Teixits i Colles de Morats 
i Torrats

          
10 h Pavelló d’Esports de Riera Seca

Simultànies d’escacs, amb el mestre 

internacional Pere Garriga Cazorla 

Club d’Escacs Mollet

11 h Skate Park de Riera Seca

Torrascooter Radical: masterclass de 

scooter per a infants i joves

Aforament limitat – inscripció prèvia a 
www.torrats.com/botigueta 

Colla dels Torrats i Radical 360

11.30 h Pati IES Aiguaviava (Longaron)

Teatre – Sopa de pedres i Homenatge a 

Pepe Rubianes 

Preu entrada 1 € - Aforament limitat – 
Entrades a www.morats.es

Colla dels Morats i La Tramolla

17 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)

Gimcana Infantil

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte

Colla dels Morats – Comando Xuxes

18 h  Museu Abelló

Activitat familiar “El museu dels sentits”

Visita dinamitzada

Edat: infants de 18 mesos a 4 anys

Entrades 3€ per família ( màxim de 4 
membres)- aforament limitat

18 h Pati escola Montseny

Concerts d’AMAM amb El naufragio, 

Proyecto Piharo, Yanesay

Preu entrada 3€ - Aforament limitat – 
Entrades a www.torrats.com/botigueta

Colla dels Torrats i AMAM

19 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)

Animació infantil morada

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte

Colla dels Morats

19h Museu Abelló

Visita comentada a l’exposició “La 

menjadora i Latung La La”

Cal reserva prèvia museuabello@
molletvalles.cat / 93 544 50 99

19 h Teatre Can Gomà

Pregó de Festa Major a càrrec de Mireia 

Vicente, Directora Infermera de L’Hospital 

de Mollet

Ajuntament de Mollet del Vallès

20 h Museu Abelló

Concert a la terrassa del Museu

Carmen & Kitfl us
Entrades 2 € (aforament limitat) – No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle

Ajuntament de Mollet 

20.30 h Pati INS Aiguaviva (Longaron)

Processó de la Santa Teca – 10è aniversari

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte

Colla dels Morats

21.30 h Pati INS Aiguaviva (Longaron)

Nit de monòlegs morats: Toni Moog i 

Alberto Demomento 

Preu entrada 5 € - Aforament limitat – 
Entrades a www.morats.es

Colla dels Morats

22.30 h Museu Abelló

Concert a la terrassa del Museu

Carmen & Kitfl us (2n passi)
Entrades 2 € (aforament limitat) – No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle

Ajuntament de Mollet 

22.30 h Parc de Can Mulà

Concert Versión Imposible

Entrades 1 € (aforament limitat) – No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle

Ajuntament de Mollet 

23 h Pati Escola Montseny

Concert amb DEM

Preu entrada 3€ - Aforament limitat – 
Entrades a www.torrats.com/botigueta

Colla dels Torrats 

00 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)

Dj Maceta Sound Beat

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte

Colla dels Morats

Diumenge 22

10 h Pati INS Aiguaviva (Longaron)

Pintada de guixos

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte

Colla dels Morats

10h Pati Escola Montseny

Zumba Torrada

Aforament limitat – inscripció prèvia a 
www.torrats.com/botigueta 

Colla dels Torrats

11 h Pati INS Aiguaviva (Longaron)

Assaig obert – Agafa el teu instrument i 

vine a tocar

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte

Colla dels Morats

11 h Museu Abelló

Activitat familiar “El museu dels sentits”

Visita dinamitzada

Edat: infants de 18 mesos a 4 anys

Entrades 3€ per família ( màxim de 4 
membres)- aforament limitat

12h Mercat Vell 

Infantil amb Antipasti Cia. EQM Cultura

Entrades 1 € (aforament limitat) – No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle

Ajuntament de Mollet del Vallès

12 h Església de Sant Vicenç 

Missa del Vot de Poble amb presència dels 

Gegants de la ciutat

Parròquia de Sant Vicenç i Colla Gegantera

12.30 h Pati Escola Montseny

Vermut amb Ixentes

Aforament limitat – inscripció prèvia a 
www.torrats.com/botigueta 

Colla dels Torrats

18 h Envelat

Concert de sardanes amb la Cobla 

Jovenívola de Sabadell

Aforament limitat

Tradicions i Costums

19h Museu Abelló

Visita comentada a l’exposició “La 

menjadora i Latung La La”

Cal reserva prèvia museuabello@
molletvalles.cat / 93 544 50 99

19 h Pati de l’escola Col·legis Nous

Tarda de Cultura Popular 

Castellers de Mollet, Colla Gegantera, Moll 

Fer, Santa Teca i la Cuca Molla

Entrada gratuïta (aforament limitat) Cal 
reserva de tiquet – No es podran adquirir 
+ de 4 entrades per persona i espectacle

19 h Parc de Can Mulà

Concert familiar Superherois Pop per Xics 

Entrades 1 € (aforament limitat) – No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle

Ajuntament de Mollet 

20 h  Museu Abelló

Concert a la terrassa del Museu Velvet 

Candles

Entrades 2 € (aforament limitat) - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle

Ajuntament de Mollet 

20.30 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)

Concert amb TNT i La banda del coche rojo 

+ Dj Maceta Sound Beat

Preu entrada 4 € - Aforament limitat – 
Entrades a www.morats.es

Colla dels Morats

22 h Mercat Vell 

Concert fl amenc amb Chicuelo
Entrades 2 € (aforament limitat) - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle

Ajuntament  de Mollet

22h Pati de l’escola Col·legis Nous
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Espectacle de foc – “Benvinguts a 

l’infern” a càrrec del Ball de Diables de 

Mollet

Ball de Diables
Entrada gratuïta (aforament limitat) Cal 
reserva de tiquet – No es podran adquirir 
+ de 4 entrades per persona i espectacle

22 h Envelat
Espectacle musical Jazz som aquí! Amb 

Pep Plaza & Big Band Jazz Maresme

Entrades 3 € (aforament limitat) - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle.
Ajuntament de Mollet 

22.30 h Museu Abelló
Concert a la terrassa del Museu Velvet 

Candles (2n passi)

Entrades 2 € (aforament limitat) - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

22.30 h Parc de Can Mulà
Concert amb Pony Pisador

Entrades 1 € (aforament limitat) - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet

Dilluns 23

11 h Pati escola Montseny
Animació infantil amb Ambauka

Preu entrada 3€ - Aforament limitat – 
Entrades a www.torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats 

11 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Concurs de disfresses de paper

Inscripcions al mateix moment – 
categories infantil (fi ns 12 anys) i adulta. 
Disfresses amb qualsevol tipus de paper, 
cartró, diaris, cartolina, etc.
Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte
Colla dels Morats i Ass. De Col·leccionistes 
de Mollet i comarca

11.30 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Conta contes Morat

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Chipirón Clan

12 h Mercat Vell
Espectacle de màgia familiar amb el Mag 

Marin

Entrades 1 € (aforament limitat) - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 

persona i espectacle
Ajuntament de Mollet del Vallès

De 17 a 21 h Museu Abelló
Gimcana familiar per la col·lecció

Cal reserva prèvia museuabello@
molletvalles.cat / 93 544 50 99

18 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Espectacle de bombolles – “Bombolles 

morades a mogollón” 

Preu entrada 1 € - Aforament limitat – 
Entrades a www.morats.es
Colla dels Morats

19 h Mercat Vell
Concert de sardanes amb la cobla Ciutat 

de Terrassa

Aforament limitat
Tradicions i Costums

20 h Pati escola Montseny
Homenatge a Pepe Rubianes amb Ferran 

Jiménez

Taquilla inversa - Aforament limitat – 
Entrades a www.torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats i La Tramolla

20 h Pati IES Aiguaviva
Tu cara no me suena – Karaoke Morat

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Eskamot 
mandonguilles

20 h  Museu Abelló
Concert a la terrassa del Museu The Sick 

Boys 
Entrades 2 € (aforament limitat) - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

21.30 h Envelat
Havaneres amb Els pescadors de l’Escala

Entrades 1 € (aforament limitat) – No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet

21.30 Pati de l’escola Col·legis Nous
Cinema a la fresca El meu amic Pony

Entrades 1 € (aforament limitat) – No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet

22 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Concert Los mil Hombres + Dj Maceta 

Sound Beat

Preu entrada 2 € - Aforament limitat – 
Entrades a www.morats.es

Colla dels Morats

22 h Pati escola Montseny
Nit Destil·lada concert amb Kirias

Aforament limitat – Entrades a www.
torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats – Estel Torrat

22.30 h Mercat Vell
Concert amb Las Karamba

Entrades 2 € (aforament limitat) – No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet

22.30 h Museu Abelló
Concert a la terrassa del Museu The Sick 

Boys (2n passi)

Entrades 2 € (aforament limitat) - No 
es podran adquirir + de 6 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

22.30 h Parc de Can Mulà
Concert amb Fundación Tony Manero

Entrades 1 € (aforament limitat) - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet

Dimarts 24

10 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Torneig de Roquet League i Just Dance

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Serranitos

11 h Pati escola Montseny
Espectacle i taller de bombolles a càrrec 

del Dr.Bombolles

Aforament limitat – inscripció prèvia a 
www.torrats.com/botigueta 
Colla dels Torrats
12 h Mercat Vell
Espectacle Infantil Valentina Quàntica Cia. 

Anna Roca

Entrades 1 € (aforament limitat) - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet del Vallès

18 h Museu Abelló
Espectacle familiar – “Poesia visual 

culinària” amb David Ymbernon

Cal reserva prèvia museuabello@
molletvalles.cat / 93 544 50 99

18 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Bingo musical morat

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Serranitos

18 h Pati escola Montseny
Jocs de fusta Trepitgem fusta amb Pau 

Segalés (passis cada 30 min fi ns les 21h)
Preu entrada 5€ per grup bombolla - 
Aforament limitat – Entrades a www.
torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats 

18.30 h Envelat
Concert de Festa Major amb l’Orquestra 

Internacional Maravella

Entrades 1 € (aforament limitat)  - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 
  
20 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Concert amb Mucca i Cash Caravan

Preu entrada 3 € - Aforament limitat – 
Entrades a www.morats.es

Colla dels Morats

20 h Pati de l’escola Col·legis Nous
Espectacle de circ Absurd Cia. Circ Vermut

Entrades 1 € (aforament limitat)  - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

20 h Museu Abelló
Visita comentada a l’exposició permanent 

del Museu

L’art modern a la col·lecció Abelló s XIX-XX
Cal reserva prèvia museuabello@
molletvalles.cat / 93 544 50 99

22.30 h Envelat
Concert de Festa Major amb l’Orquestra 

Internacional Maravella (2n passi)

Entrades 1 € (aforament limitat)  - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet

23 h Pati escola Montseny
Concert amb L’Orquestra Mitjanit

Preu entrada 3€ - Aforament limitat – 
Entrades a www.torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats

22.30 h Parc de Can Mulà
Concert amb Los Mambo Jambo

Entrades 1 € (aforament limitat)  - No 
es podran adquirir + de 4 entrades per 
persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

23.30 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Fi de festa Morat

Aforament limitat – control d’accés a 
l’entrada del recinte
Colla dels Morats

LES ENTRADES A LES ACTIVITATS ES PODEN 

COMPRAR A PARTIR DEL 16 D'AGOST
■ Enguany, i a conseqüència de la Covid, totes les activitats són d'aforament 

limitat i l'ús de la mascareta serà obligatori. A més, les activitats seran amb 

entrada i amb la gent asseguda a cadires.  Les entrades es poden adquirir a 

partir del 16 d’agost a les 18 h a les següents adreces electròniques i correus 

electrònics: www.molletvalles.koobin.com museuabello@molletvalles.cat, www.

morats.es, www.torrats.com/botigueta. També es podran comprar del dilluns 

16 al dijous 19 d’agost, de 18 a 21 h, al Mercat Vell, i de divendres 20 d’agost 

a dimarts 24 d’agost, de 10 a 12h  i de 17 a 21 h al Centre Cultural La Marineta. 

Tots els diners recaptats amb les entrades es destinen íntegrament als bancs 

d'aliments de la ciutat.

Un any més, el punt d'informació de la 

Festa Major s'instal·larà al Mercat Vell, 

on es farà la venda dels mocadors i al-

tres materials de les colles i entitats. 

L'horari d'obertura serà del dilluns 16 al 

dijous 19 d’agost, de 18 a 21 h. 

(no hi haurà taquilla presencial als es-

pais dels espectacles)

EL MERCAT VELL 
TORNA A SER EL PUNT 
D'INFORMACIÓ FESTIU
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La màgia arriba aquesta festa ma-

jor a Mollet de la mà d'Alejandro 

López García, Jandro, conegut per 

la seva participació en el progra-

ma d'Antena 3, El Hormiguero, 

que presenta i dirigeix el valencià 

Pablo Motos. 

El també valencià mag Jandro 

trepitjarà l'escenari de l'Envelat  

dissabte 21 d'agost a les 22 h, amb  

La magia de Jandro i després d'ha-

ver aconseguit guanyar per terce-

ra vegada consecutiva, a Las Vegas 

(EUA), el Fool Us, el premi més 

prestigiós del món de la màgia. 

L'espectacle barreja moments 

de comèdia amb trucs de màgia 

que han aconseguit il·lusionar 

estrelles de Hollywood com Tom 

Cruise, Jennifer Lawrence, Will 

Smith o Denzel Washington. Una 

màgia diferent i divertida, assegu-

ren els que l'han pogut veure en 

directe.

Màgia en família
I d'un col·laborador d'El Hormi-

guero, al guanyador de la primera 

edició del concurs Pura Magia de 

Televisió Espanyola, en què 13 

mags competien per ser el millor 

del país. Javier Marín Tello, cone-

gut popularment com el Mag Ma-

rín, durà a l'escenari del Mercat 

Vell, dilluns 23 d'agost a les 12 h, 

un espectacle de màgia familiar.

Nascut a Granollers, l'any 1989, 

el Mag Marín destaca per haver 

portat els seus trucs per tots els 

racons del país i per haver gua-

nyat, a banda del programa Pura 

Magia, el Premi Nacional de Magia 

d'Espanya (2014) i el Premi Naci-

onal de Magia de França (2015), 

mag marín

EL MAG GRANOLLERÍ  Durant un dels seus xous al Galicia Magic Fest (2019)

jandro

EL MAG DE L'HORMIGUERO

EL MERCAT VELL I L'ENVELAT ACOLLIRAN ELS XOUS DELS TELEVISIUS MAGS JANDRO I MARÍN

Màgia amb tocs d'humor 
per gaudir en família

MÀGIA

La magia de Jandro
Dia i hora: Dissabte 21 (22 h)
Lloc: Envelat

Espectacle de màgia familiar amb el 
Mag Marín 
Dia i hora: Dilluns 23 (12 h)
Lloc: Mercat Vell

així com el Galardón Magicus 

(2012). 

Marín es dedica professional-

ment a la màgia des del 2008, amb 

l’assessorament de professionals 

del teatre, la dansa i la música, tot 

i que des de la seva infància ja era 

una de les seves passions. 

Homenatge 
molletà a l'artista 
Pepe Rubianes
El director de la Tramolla, el mo-

lletà Ferran Jiménez, pujarà als es-

cenaris de la festa de Morats i Tor-

rats per homenatjar un dels grans 

de la comèdia, l'actor, humorista i 

director de teatre espanyol, Pepe 

Rubianes. 

Jiménez, a qui no l'atura res, 

s'atreveix aquesta vegada amb Ru-

bianes Solamente, un dels especta-

cles més premiats del comediant 

gallec, establert durant mitja vida 

a Catalunya.

"L'any 2009 jo vivia a Mar del 

Plata, Argentina. No va ser el 

millor any de la meva vida, la 

veritat. I a sobre, ens va deixar 

el Pepe, i jo no podia explicar-li 

a ningú per què estava tan fotut: 

ningú de Mar del Plata tenia ni 

idea de qui era el…. "¿Rubiales, 

dijiste?". Com que és inútil in-

tentar explicar en Pepe Rubi-

anes als qui no el van conèixer 

vaig decidir que els ho ensenya-

ria: vaig preparar alguns frag-

FERRAN JIMÉNEZ PUJA A L'ESCENARI AMB 'RUBIANES SOLAMENTE' 

DES D'ARGENTINA AMB AMOR El país del tango, l'origen d'aquest espectacle

ferran jiménez

MONÒLEGS

Homenatge a Pepe Rubianes (Colla 
Morats)
Dia i hora: Dissabte 21 (11.30 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longaron)

Homenatge a Pepe Rubianes (Colla 
Torrats)
Dia i hora: Dilluns 23 (20 h)
Lloc: Pati escola Montseny

ments del Rubianes Solamente 

i els vaig representar davant 

d'un fotimer de marplatencs". 

Així, explica el director de la 

Tramolla com va néixer la idea 

d'aquest sentit homenatge que 

uns anys més tard ha decidit recu-

perar i que el públic molletà ja n'ha 

pogut gaudir en tres ocasions. Pels 

qui encara no ho han fet, tenen 

dues noves oportunitats durant la 

festa major. 
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ESPECIALITATS 
EN ARROSSOS

CARNS 
A LA BRASA

C/ Pompeu Fabra, 42 · Mollet del Vallès · www.lallardentariel.com

RESERVES: 93 570 05 46 / 607 699 912

Treballem amb totes les mesures de seguretat per a fer-vos una estada agradable.

US DESITGEM 
UN BON ESTIU!MENÚS I CARTA

GAUDEIX DE LA NOSTRA TERRASSA I SALÓ CLIMATITZAT

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost
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Les facetes d’humorista i músic de 

Pep Plaza surten a escena amb la 

proposta de l'espectacle musical 

Jazz som aquí! L'actor català mos-

trarà a l'Envelat les seves millors 

imitacions i estarà acompanyat en 

tot moment amb la Big Band Jazz 

L'HUMORISTA PRESENTARÀ A L'ENVELAT EL MUNTATGE 'JAZZ SOM AQUÍ!' ACOMPANYAT DE LA BIG BAND JAZZ MARESME

Les imitacions més populars de 
Pep Plaza, amb un toc musical

pep plaza

PEP PLAZA Imita, canta i toca la guitarra en el seu espectacle humorístic i musical

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost

Maresme. Plaza es conegut per les 

seves infinites imitacions, tot i que 

en aquesta ocasió ell mateix pre-

sentarà també el seu domini mu-

sical. L'actor s'atrevirà a cantar i 

tocar la guitarra, al mateix temps, 

per fer delícies les oides mentre 

completa amb la seva veu alguns 

dels seus personatges més esperats. 

El televisiu Pep Plaza cantarà al 

La nit de monòlegs de Morats serà 

un 2x1 d'humor àcid, crític i sense 

pèls a la llengua. El televisiu i clàs-

sic Toni Moog es compaginarà amb 

el talent d'Alberto Demomento. Els 

dos monologuistes portaran en es-

cena el seu particular humor, que 

no deixarà el públic indiferent. De 

la doble ració, el més conegut és 

Toni Moog, que fa anys que volta 

per programes de televisió cata-

lans i estatals. A més, el seu espec-

tacle ha batut rècords amb més 

d'un miler de representacions en 

Demomento i Toni 

Moog, doble ració 

d'humor àcid

El 'pollastre' 

diari de Guillem 

Estadella 

Guillem Estadella farà teràpia de 

grup amb el monòleg Quin Pollas-

tre! L'humorista parlarà de totes 

aquelles situacions complicades 

que es viuen en el dia a dia. Donarà 

solucions a problemes mentre els 

explica amb humor, en una vetllada 

organitzada per Torrats. L'humo-

rista va sorgir de ben jove a Ràdio 

Cunit i va enlairar-se amb el triomf 

al concurs Líjar Sonríe, d'Almeria. El 

seu talent va aterrar a les emissores 

nacionals, com ara la Cadena Ser 

i RAC 105. A Mollet portarà el seu 

humor fresc, actual i crític.  

GUILLEM ESTADELLA

TONI MOOG

humor

Diumenge 22
Jazz som aquí! amb Pep Plaza

Hora i lloc: Envelat (22h)

Preu: 3 euros

Divendres 20
Monòleg Torrat: Guillem Estadella

Hora i lloc: Pati Escola Montseny (22h)

Preu: 3 euros

Dissabte 21
Monòleg Morat: Toni Moog i Demomento

Hora i lloc: Pati IES Aiguaviva (22h)

Preu: 5 euros

públic molletà i costarà reconèixer 

qui és qui d'amunt l'escenari amb 

el micròfon en mà. Amb els ulls 

tancats, la graderia podrà escoltar 

cantants tan coneguts com ara Jo-

aquín Sabina, Joan Manel Serrat, 

Lluís Llach o, fins i tot, Elvis Presley. 

Això sí, amb arranjaments especi-

als amb un toc d'humor. Des que 

l'actor va entrar dins l'elenc d'imi-

tadors del programa Polònia, de 

TV3, hi ha imitacions indiscutibles 

i esperades. Entre aquestes, de les 

més volgudes, la de l'entrenador 

Pep Guardiola, el columnista Quim 

Monzó, l'humorista Eugenio, el po-

lític Mariano Rajoy o els televisius 

Bertín Osborne i Jordi González

Tot plegat, l’humorista farà un 

viatge a través de cançons i per-

sonatges que aniran apareixent 

durant l’espectacle.  

teatres catalans. Pel que fa Alberto 

Demomento,  és un còmic habitual 

còmic de les sales de monologuis-

tes pel seu humor surrealista.  
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El parc de Can Mulà serà l'escenari d'alguns 

dels plats forts musicals de la festa. En des-

taca el concert de la Fundación Tony Ma-

nero, una banda que després de 25 anys de 

trajectòria ha decidit deixar els escenaris. 

La formació catalana, tot un referent en la 

música disco i funky, gira ara el seu espec-

tacle de comiat. "Vam començar sent uns 

joves eixelebrats fent Disc-punk sense 

gairebé conèixer els acords que estàvem 

tocant, i ho deixem sent uns adults que 

han portat el seu amor pel disco fins a 

les últimes conseqüències i contradic-

cions", expliquen els seus components. La 

La Fundación Tony Manero porta la 
seva gira de comiat al parc de Can Mulà

los mambo jambo

DIRECTES ELÈCTRICS  Els quatre integrants de Los Mambo Jambo, amb Dani Nel·lo al saxo

f.tonymanero

25 ANYS A L'ESCENARI  La Fundación Tony Manero porta la gira El último baile

el pony pisador

RITMES D'ARREL  Amb El pony pisador

música al parc

Dissabte 21
Concert Versión Imposible

Hora i lloc: Parc de Can Mulà (22.30 h)

Entrades 1 € 

Diumenge 22
Concert amb El pony pisador

Hora i lloc: Parc de Can Mulà (22.30 h)

Entrades 1 €

Dilluns 23
Concert amb Fundación Tony Manero

Hora i lloc: Parc de Can Mulà (22.30 h)

Entrades 1 €

Dimarts 24
Concert amb Los Mambo Jambo

Hora i lloc: Parc de Can Mulà (22.30 h)

Entrades 1 €

gira, anomenada El último baile, repassarà 

tots els moments i etapes de la banda que 

ha evolucionat des dels seus inicis amb el 

directe a la Sala Bikini de 1999 a l'àlbum 

Disco para adultos de 2020. De ben segur, 

però, que aquest últim ball amb els Mane-

ro, que serà dilluns 23 a la nit, serà un gran 

ball de comiat.

Una proposta amb Dani Nel·lo
Un altre espectacle al parc serà el de Los 

Mambo Jambo, una banda instrumental 

nascuda el 2009 i creadora del so jambo-

fònic, una barreja salvatge de rock & roll, 

rhythm & blues, surf i swing interpretada 

des d'una perspectiva contemporània. En-

tre els seus integrants, el reconegut saxo 

Dani Nel·lo, que s'acompanya de tres mú-

sics més de referència en l'escena del rock 

& roll i el jazz a Espanya: Dani Baraldés 

(guitarra), Ivan Kovacevic (contrabaix) i 

Anton Jarl (bateria). En disc destaquen per 

unes edicions molt cuidades però si per 

alguna cosa s'han fet coneguts Los Mam-

bo Jambo és pels seus directes infal·libles 

i intensos, on no hi ha treva ni forma de no 

contagiar-se i posar-se a ballar. A Mollet es 

podrà comprovar la nit del dimarts 24.

Música tradicional amb regust molletà
Qui també farà ballar el públic de Can Mulà 

serà El Pony Pisador, un grup que mescla 

músiques tradicionals d’arreu del món 

amb un estil viu i desenfadat. El seu estil 

eclèctic i festiu, però, no està renyit amb 

una gran cura a l'hora d'interpretar els te-

mes, la majoria protagonitzats per instru-

ments tradicionals com el violí, l'acordió i 

la mandolina, entre molts altres.El 2020 la banda va ser �inalista dels 
premis Enderrock a la categoria de millor 

cançó folk. Els seus integrants són Ramon 

Anglada (guitarra, acordió i veus), Guillem 

Codern (banjo, harmònica, i veu), Miquel Pérez (violí i veu), Martí Selga (�lauta de 
bec i veu), Adrià Vila (mandolina, i veu), 

Enric Soler (contrabaix), el molletà Oriol 

L'escenari també acollirà els concerts de Los Mambo Jambo, de Dani Nel·lo, El pony pisador i Versión Imposible

Pujol (piano) i Josep Puigdollers (bateria). 

Versions de tots els temps
El quartet de concerts a Can Mulà es com-

pleta amb Versión Imposible, un grup de 

versions capitanejat pel showman David  

Moreno,  que  farà un repàs a grans èxits 

amb  imitacions  de  veus  com les de Cami-

lo Sexto, Fito i Eros Ramazzoti, entre mol-

tes altres. ❉
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Juan Gómez, Chicuelo, és un dels 

guitarristes més rellevants del 

panorama actual del flamenc i, al 

mateix temps, un dels composi-

tors més prolífics i interessants de 

les últimes generacions. El Mercat 

Vell serà diumenge 22 l'escenari 

on presentarà temes del seu últim 

treball en solitari però on també 

repassarà alguns altres de la seva 

llarga trajectòria. 

Els seus inicis van ser a Cornellà 

de Llobregat amb 12 anys amb el 

guitarrista Casimiro González, avui 

dia un dels luthiers de guitarra fla-

menca més reconeguts panorama 

actual. En la seva extensa carrera, 

el seu nom apareix acompanyant 

cantaores com Enrique Morente, 

Miguel Poveda, Duquende, Mayte 

Martín, Rancapino, Chano Lobato, 

José Mercé, El Cigala, Potito i Car-

men Linares, només per esmentar 

alguns.

Després d'un llarg temps tre-

ballant al costat d'altres artistes, 

Chicuelo va trobar el moment i 

els temes per abordar el seu nou 

i esperat projecte com a solista, 

Uña i carne (Discmedi i Taller 

de Músics, 2019), producció 

d'Accords croisés, editat per 

Discmedi i Taller de Músics a 

Espanya i per Accords croisés 

a la resta de món.

Onze anys després del 

que va ser el seu últim 

disc com a solista, Di-

apasión (2007), Chi-

cuelo presenta un àl-

bum amb un recull 

de vuit bulerí-

as, tangos, 

guajiras, 

rumbes, 

s e v i l l a -

nes, tan-

guillos i 

r o n d e ñ a s 

Sentiment fl amenc, amb la 
guitarra de Chicuelo

flamenc

Diumenge 22
Concert flamenc amb Chicuelo

Hora i lloc: Mercat Vell (22 h)

Entrades 2 € 

orquestres

Dimarts 24
Concert de Festa Major amb l’Orquestra 

Internacional Maravella

Hora i lloc: Envelat (18.30 h i 22.30 h)

Entrades 1 € 

PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

Las Karamba, un grup amb múlti-

ple nacionalitat format per Ahyvin 

Bruno, Liviet Ojeda, Natasha Arizu, 

Anggie Obin, Ahylin Bruno i Rita 

Baulida, de Veneçuela, Cuba, Cata-

lunya, Panamà i Argentina, porta-

ran la barreja multicultural, amb 

un nou color musical, especial i po-

derós. Las Karamba van néixer el 

2018 als carrers de Barcelona i en 

els seus temes es troben referènci-

es de salsa, timpa, rap, txa-txa-txa, 

i son acompanyant unes lletres rei-

vindicatives en les que transmeten 

la força de generacions passades 

que van abanderar la lluita i el can-

vi feminista.  ❉

Multiculturalitat 
i feminisme de 
la mà de Las 

Karamba

Doble passi 
del concert de 
festa major de 
la Maravella

música d'arrel

Dilluns 23
Concert amb Las Karamba

Hora i lloc: Mercat Vell (22.30 h)

Entrades 2 €

L’Orquestra Internacional Ma-

ravella repeteix una ny més a la 

programació. Enguany però, no 

podrà oferir la sessió de ball de nit 

per les restriccions per la Covid, i 

presentarà dos passis del concert 

de festa major. Serà dimarts a les 

18.30 i a les 22.30 h a l'Envelat. 

L'Orquestra Internacional Mara-

vella fundada l'any 1951 manté la 

filosofia de les històriques grans 

orquestres de música de ball –Big 

Band–. Interpreta des dels millors 

estàndards americans i tots els 

ritmes dels balls de saló fins a les 

músiques més actuals i festives 

del moment.  ❉

que el reafirma com un 

dels guitarristes més 

destacats de l'escena 

flamenca i, també, com 

un compositor més que 

remarcable. En aquest 

projecte, Chicuelo ha com-

post gran part dels temes 

i ha comptat amb la partici-

pació de reconeguts músics de 

l'escena flamenca i jazzística, 

com el trompetista Carlos Sar-

duy, el baixista 

Carles Bena-

vent i el 

v i o l o n -

cel·lista 

Martín 

Melén-

dez. ❉

Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès 

T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02 

www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com 
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Ojos grandes de azul intenso y penetrantes, carita de 
chocolate negro, cuerpo color café, agraciada y esbel-
ta… marquesa, presumida, cariñosa con toques de 
gruñona… pero era nuestra dulce y querida gata.

Me la pusieron en mis brazos hace muchos años, re-

cogida de la calle, abandonada de adulta a su incierto 

destino, asustada, hambrienta, con lesiones en su piel 

y llena de garrapatas. Pero habían otras lesiones que 

tardaron en curar; las del alma.

Los primeros días le invadía una timidez, desconcier-

to, desubicación y agotamiento. Se pasaba todo el día 

durmiendo y descansando, recuperándose y de ahí su 

nombre BELLA de la Bella durmiente. Pasaban los días 

y fue ganando confianza hasta hacerse y convertirse 

en la reina de nuestros corazones. Ha tenido una larga 

y preciosa vida junto a nosotros, ha sido muy queri-

da, no le ha faltado detalle en sus cuidados hasta su 

último día. 

Rincones vacíos, corazón triste 

CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es

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

Ha compartido grandes momentos de nuestras vidas, 

buenos, y no tanto pero siempre ha estado ahí en nues-

tro largo recorrido junto a ella. Su anciana edad y sus 

dolencias que se habían agravado en los últimos días 

nos hizo tomar la difícil y dura decisión de ayudarla en 

su camino hacia el descanso. Se fue tal como vino en 

silencio pero con mucho amor, rodeada por nuestros 

brazos y con una preciosa música dedicada para ella, 

para mi dulce Bella. 

Se apagaron sus ronroneos, sus ojos azul intenso pero 

ha dejado encendida una llama eterna de recuerdos 

que estarán guardados a buen recaudo para que se 

mantengan siempre vivos. 

¡Hasta siempre querida y preciosa Bella!

Quiero agradecer a toda mi familia cuando en mi au-

sencia la han cuidado con tanto cariño como se me-

recía: mis hermanas Carmen, Eva y cuñada Marisina.

Con mi historia quiero hacer un homenaje a los que se 

dedican en cuerpo y alma a su rescate y cuidado. 

Hay que dar oportunidades a los gatos jóvenes pero 

también a gatos adultos que son los más desfavore-

cidos y también se merecen un hogar. Miles de gatos 

adultos pierden la oportunidad de un hogar por el mito 

de que jamás se adaptaran y no es cierto, lo hacen. Qui-

zás necesitan un poco más de tiempo pero con cariño 

lo consiguen y veréis que serán vuestros fieles y eter-

nos compañeros de camino.

“La elegancia quiso cuerpo y vida, por ese motivo se 

transformó en gato y añadió un sonido universal para 

la paz, el ronroneo”

Entre todos hacemos un llamamiento al NO aban-
dono y NO al maltrato. Están subiendo las estadís-
ticas del abandono tanto de perros y gatos como de 
especies exóticas. Luchemos para poder tener un 
mundo mejor.

Os deseo un feliz verano sin abandonos
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Els ritmes i melodies inspirats en 

estils de mitjans del segle passat 

seran els protagonistes a l'escena-

ri de la terrassa del Museu Abelló. 

La primera proposta portarà el 

darrer espectacle del músic mo-

lletà Josep Mas, Kitflus, pianista i 

compositor amb una llarga trajec-

tòria, qui, acompanyat de la can-

tant Carmen Garcia, oferiran un 

repertori a piano i veu de grans 

clàssics amb el seu muntatge Car-

men i Kitflus. Kitflus és un músic 

amb una dilatada trajectòria. A 

més de la banda Kitflus Kuartet, 

creada l’any 2016, el molletà ha 

format part de bandes emblemà-

tiques com Iceberg o Pegasus. 

També ha estat músic i ha fet els 

arrenjaments d’artistes de renom 

com Joan Manel Serrat o Moncho. 

Del Doo Wop al rock clàssic 

El grup vocal de Barcelona The Vel-

vet Candles aproparà a l'escenari 

els ritmes del Doo Wop dels 50 i els 

60 i el R&B vocal, amb un especta-

cle directe ple de virtuosisme, ritme 

i bones vibracions. El seu reperto-

ri barreja clàssics del gènere amb 

composicions pròpies i, en aquesta 

ocasió, presentaran el seu últim 

disc Today. La banda ha treballat a 

clubs i festivals de països europeus 

com Anglaterra, Alemanya, Itàlia i 

Suècia, entre altres.

La terrassa del Museu fa un viatge pels 

estils musicals de mitjans del segle XX

música

Dissabte 21
Concert de Carmen & Kitflus

Hora i lloc: Terrassa del Museu Abelló 

(20 h i 22.30 h)

Entrades 2 €

Diumenge 22
Concert de Velvet Candles

Hora i lloc: Terrassa del Museu Abelló 

(20 h i 22.30 h)

Entrades 2 € 

Dilluns 23
Concert de The Sick Boys

Hora i lloc: Terrassa del Museu Abelló 

(20 h i 22.30 h)

Entrades 2 €

sardanes

Diumenge 22
Concert amb la Jovenívola de Sabadell

Hora i lloc: Envelat (18 h)

Dilluns 23
Concert amb la Cobla Ciutat de Terrassa

Hora i lloc: Mercat Vell (19 h)

havaneres

Dilluns 23
Concert amb Els pescadors de l'Escala

Hora i lloc: Envelat (21.30 h)

Entrades 1 €

T. 936 240 492 · 669 860 485 · www.obrasdocel.es · info@obrasdocel.es

kitflus

PIANO I VEU  Kitflus i la cantant Carmen Garcia, durant un assaig

the velvet candles

VIRTUOSISME VOCAL  Els intèrprets de la banda de Doo Wop The Velvet Candles

Per acabar, l'escenari del Museu se 

submergirà en el Rock'n'Roll clàs-

sic i el Rhythm and Blues. The Sick 

Boys, banda fundada a Barcelona 

el 2013, presentarà al públic el seu 

un nou disc, So Hot!, un autèntic de-

càleg de com filtrar i refrescar les 

influències de Ray Charles, Little 

Richard, Bo Diddley, Fats Domino 

o Screamin 'Jay Hawkins. Després 

d'haver girat per tot el territori na-

cional, i comptant una altra vegada 

amb la producció de Dani Nel·lo, la 

formació catalana donarà continu-

ïtat a Swingin 'and Twistin', el seu 

àlbum de debut de 2017. ❉

Un any més, Tradicions i Costums 

serà l'entitat encarregada de por-

tar la música de sardana a la fes-

ta major. Enguany seran dos els 

escenaris que acolliran concerts: 

l'Envelat i el Mercat Vell. Dues de 

les cobles de referència al territori 

i amb una dilatada trajectòria se-

ran les encarregades de posar-hi 

la música: la Jovenívola de Saba-

dell i la Ciutat de Terrassa. ❉

L'Envelat acollirà l'actuació d'Els 

pescadors de l'Escala, una formació 

de cançó popular catalana amb més 

de 50 anys d'història especialitzada 

en la vella cançó satírica de taverna, 

tan històrica i clàssica com l’hava-

nera costabravenca. Quim Mas i 

Gibert (Tenor 1er i Guitarra), Josep 

Cruanyes (baríton), Jordi Cabarro-

cas i Serra (baríton alt i contrabaix) 

i Albert Prat i Vila (director musical 

Tradicions i Costums porta 
el contrapunt sardanístic

Sons mariners a càrrec 
d'Els pescadors de l'Escala

arxiu

i artístic, acordió i baríton alt) en 

són els intèrprets. ❉
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Una de les novetats de la festa 

major d'enguany és la tarda de 

cultura popular que ha organitzat 

l'Ajuntament. La jornada tindrà 

lloc diumenge 22 d'agost a les 19 

h, al pati de l'escola Col·legis Nous 

i comptarà amb les actuacions de 

la Colla Gegantera, del Moll Fer, de 

la Santa Teca, la Colla de Diables i 

la Cuca Molla.

La iniciativa, que s'ha fet per 

ajudar a aquest col·lectiu, que con-

tinua sense poder fer actuacions 

de carrer, ha rebut els el·logis de 

les entitats: "Ens agrada i creiem 
que feia falta", afirma el cap de co-

lla de Morats, el José López. També 

el David Carbonero, de la Cuca Mo-

lla, considera la proposta oportu-

na:  "És una manera de fer una 
festa major que encara no acaba 
de ser el que ens agradaria, però 

LA TROBADA D'ENTITATS TRADICIONALS ES FARÀ AL PATI DELS COL·LEGIS NOUS

La cultura farà pinya amb 
una mostra d'entitats

L'ACTUACIÓ DELS CASTELLERS DE MOLLET, 
EN DUBTE FINS A L'ÚLTIM MOMENT
■ A aquesta jornada dedicada a la cultura popular molletana també hi estan 
convidats els Castellers de Mollet. L'entitat però, encara no sap si podrà 
actuar-hi. Amb l'empitjorament de les dades epidemiològiques, a finals del 
mes de juliol, els castellers van decidir "amb una mica de seny, anul·lar tots 

els assajos perquè no volíem causar cap problema als memebres de la Colla", 
explicava el seu president, el Cisco Carvajal. Feia un mes que havien tornat als 
assajos i la intenció era estar preparats per poder actuar durant la festa major: 
"Per aquesta jornada del dia 22 d'agost, volíem fer uns pilars acompanyats 

de l'actuació del nostre grup de gralles i tabals, però no sabem si podrà ser 

possible", afegia. Amb tot, des de l'entitat es mostren disposats a col·laborar per 
mantenir viva la cultura popular durant la festa: "Si podem fer alguna cosa la 

farem, sinó donarem suport a les altres entitats", afirmava Carvajal.

CULTURA POPULAR

Tarda de cultura popular (Castellers 
de Mollet, Colla Gegantera, Moll Fer, 
Santa Teca, Diables i Cuca Molla)
Dia i hora: Diumenge 22 (19 h)
Lloc: Pati de l'escola Col·legis Nous

així podem aglutinar les entitats 
del poble, i fer una mica de pi-
nya". L'entitat havia proposat fer 

l'actuació al Parc de Can Mulà per 

poder incorporar més públic, una 

opció que finalment, lamenten, no 

hagu pogut ser. 

A banda de la Cuca Molla, que 

iniciarà la jornada i farà dues ac-

tuacions, també actuarà la Colla 

Gegantera que com la resta d'enti-

tats farà tres actuacions: "Un serà 
el ball de Mollet que la tradició 
diu que s'ha de ballar per la fes-
ta major", avança el Juan Carlos 

Linares. Per la seva banda, tant 

Torrats com Morats i els Diables 

preparen tres balls de lluïment. 

L'aforament a la jornada és limi-

tat i cal fer reserva prèvia. 

La celebració de la festa major d'en-

guany serà d'allò més especial per 

a la colla morada. El seu bestiari, la 

Santa Teca, fa anys. 

Després de convertir-se en un 

dels imprescindibles de la gres-

ca molletana, la Santa Teca arriba 

al seu 10è aniversari. Per cele-

brar-ho des de Morats preparen 

una processó d'allò més especial: 

"Normalment la processó es feia 
després dels focs i enguany, per 
horari no podíem i hem volgut 
aprofitar aquesta tarda, abans 
d'un acte important (el pregó) 
per fer-li aquest homenatge", ex-

plica el cap de colla; José López. 

Durant l'acte també està previst 

el debut de nous músics i alguna 

sorpresa.

Així mateix, enguany no serà 

l'únic on hi ha previstes sorpreses. 

Una dècada 

de la Santa Teca

MORATS HA PREPARAT UN HOMENATGE AMB SORPRESES

BESTIARI

Processó de la Santa Teca - 10è 
aniversari
Dia i hora: Dissabte 21 (20.30 h)
Lloc: Pati IES Aiguaviva (Longaron)

Invocació del Moll Fer
Dia i hora: Divendres 20 (19 h)
Lloc: Pati escola Montseny

arxiu

ELS GEGANTS  En Vicenç, na Marinette i la gegantona Mariona

D'ANIVERSARI La festa permetrà el debut de nous integrants morats

Des de la colla morada, se'n reser-

ven unes quantes de cara a l'any 

vinent, si la situació epidemiològica 

ho permet. 

Per altra banda, la colla dels Tor-

rats, donarà el tret de sortida a la 

festa amb la invocació del Moll Fer. 

L'acte, sobre els orígens del besti-

ari, està previst per divendres 20 

d'agost a les 19 h.  

Diumenge al vespre,  el Ball de Di-

ables de Mollet portarà al pati de 

l'escola Col·legis Nous, l'espectacle 

Benvinguts a l'infern.  Una propos-

ta de foc feta especialment per a  

aquesta festa major, marcada per 

les restriccions de la pandèmia: "Ja 
que no es pot fer un correfoc, fem  

aquest espectacle que és una 
mostra de foc preparada com si 
fos un teatre, en la part que és vi-
sual i té una història al darrere", 

Tot a punt per a l'espectacle 

de foc 'Benvinguts a l'infern'

ELS DIABLES DE MOLLET CELEBRARAN LA NIT DE DIUMENGE, A L'ESCOLA COL·LEGIS NOUS, UNA MOSTRA DE FOC EN SUBSTITUCIÓ DEL TRADICIONAL CORREFOC

explica el cap de colla de l'entitat, el 

Xavi Corbera, qui lamenta no poder 

tornar a celebrar el correfoc: "Ens 
adaptem, però sap greu perquè 
es trenca la màgia d'estar amb la 
gent", opina.

En l'acte, a banda dels Diables de 

Mollet, també hi participarà la Colla 

dels Torrats amb el seu bestiari, el 

Moll Fer. 

L'espectacle, d'entre 30 i 45 mi-

ESPECTACLE DE FOC

 Benvinguts a l'infern amb els Diables 
de Mollet i la Colla dels Torrats
Dia i hora: Diumenge 22 (22 h)
Lloc: Pati de l'escola Col·legis Nous

nuts de durada, tindrà aforament 

limitat.  



dv, 6 agost 2021 37

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost



dv, 6 agost 202138

L'acapte de sang no tindrà la tradi-

cional competició de les colles, però 

enguany se sortejarà una samarreta 

del FC Barcelona de la Lliga de Cam-

piones, cedida per Alèxia Putellas. 

La molletana ha signat una tempo-

rada per emmarcar amb el Barça 

amb un triplet històric després de 

les victòries de la Copa de la Reina, 

la Primera Divisió espanyola i la tan 

desitjada Lliga de Campiones. 

Precisament, la samarreta blau-

grana de la molletana, amb el se-

gell de la Lliga de Campiones, es 

mostrarà durant l'acapte de sang 

al Mercat Vell, que tindrà lloc dis-

sabte de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. 

Els participants en l'acapte de 

sang rebran un número i al final 

de la jornada es farà un sorteig. 

"Li vam explicar el projecte a 
l'Alèxia Putellas i ràpidament 

va acceptar. Estem contents 
perquè serà un al·licient més 
per participar en l'acapte de 
sang", explica Enric Batiste, de-

legat molletà de l'Associació de 

Donants de Sang del Vallès Orien-

tal, que assegura que tot i que les 

colles no faran competició, hi se-

ran presents: "No es farà compe-
tició però les colles sempre són 
solidàries i m'han confirmat 
que participaran donant sang, 
simplement per ser-hi". 

Imprescindible cita prèvia
Si bé el 2019 va haver-hi unes 280 

donacions, enguany hi ha un límit 

de 240 donants per les restricci-

ons de la Covid. Per ser un dels 

participants de l'acapte de sang al 

Mercat Vell, serà imprescindible 

fer la cita prèvia mitjançant la pà-

PER PARTICIPAR ÉS IMPRESCINDIBLE FER LA CITA PRÈVIA A LA PÀGINA WEB DE DONANTS DE SANG I RESERVAR UNA HORA CONCRETA

L'acapte de sang sortejarà 
una samarreta de Putellas

jl.r.b.

SAMARRETA Alèxia Putellas amb voluntaris de l'Associació de Donants de Sang durant una recepció a l'Ajuntament

FESTA MAJOR  Mollet del Vallès  del 21 al 24 d'agost

gina web del Banc de Sang i Teixits 

(www.donarsang.gencat.cat). "És 
una eina molt senzilla i si no es 
fa, encara que vinguis al Mercat 
Vell no podràs donar sang. S'ha 
d'entrar en la pàgina web i clicar 
les ocpions que hi ha per donar 
sang. Aleshores pots posar el 
codi postal o el nom de Mollet, 
i ja pots reservar el teu horari 
concret", assenyala Enric Batiste, 

que anima a fer la cita prèvia a la 

ciutadania. "Creiem que podrem 
tenir uns 12 llits al Mercat Vell 
i això farà que pugui haver-hi 
un màxim de 240 donacions, no 
arribem a la xifra del 2019 però 
confiem poder fer l'acapte", indi-

ca el delegat Batiste.  

Els donants de sang participa-

ran en el sorteig de la samarreta 

d'Alèxia Putellas i rebran un ob-

solidaritat

Dissabte 21

Acapte de sang

Hora i lloc: Mercat Vell (10 a 14 h i 17 a 21 h)

sequi de la delegació molletana de 

l'Associació de Donants de Sang 

del Vallès Oriental. "Tots els do-
nants entraran al sorteig, com 
també totes aquelles persones 
que s'hagin inscrit i per dife-
rents motius no puguin fer la 
donació al Mercat Vell", explica 

Enric Batiste, que avança que el 

guanyador de la samarreta d'Alè-

xia Putellas es donarà a conèixer 

per les xarxes socials de l'Associa-

ció de Donants de Sang del Vallès 

Oriental.  jl.rodríguez b.

El passat 17 de juny Alèxia Putellas va 
rebre un reconeixement institucional 
de l'Ajuntament de Mollet pel triplet 
històric. Poc després de l'acte, que 
va tenir lloc a la sala de plens, la 
molletana va baixar a la sala de govern 
del consistori per portar ella mateixa la 
samarreta del FC Barcelona, que havia 
portat Putellas durant la temporada 
a la Lliga de Campiones. Putellas no 
va driblar el seu compromís  amb la 
delegació molletana de l'Associació 
de Donants de Sang del Vallès Oriental 
i va repartir somriures, fotografies i, 
sobretot, va signar la samarreta que 
se sortejarà. "No hem d'oblidar d'on 

ets i on vas començar. Sempre que 

puc intento ser a Mollet, perquè és 

on em sento millor per com em tracta 

tothom. Sempre que puc faré el que 

sigui per aquesta ciutat", deia la 
molletana Alèxia Putellas, poc abans 
de donar la samarreta del Barça. 

AMB LA SIGNATURA 
DE LA MOLLETANA

El mestre internacional molletà 

Pere Garriga participarà en una 

simultània d'escacs contra una 

vintena de rivals. L'esportista del 

Club d'Escacs Mollet es posarà a 

prova contra uns rivals que inten-

taran alhora fer-li caure. "Aques-
tes partides van molt bé per 
fer exercicis d'agilitat mental 
perquè estaré dins d'una vin-
tena de partides a la vegada", 

diu Pere Garriga, qui admet que 

li agrada aquest tipus de format. 

Això sí, el molletà participarà a les 

simultànies d'escacs enmig de la 

celebració del Campionat de Cata-

lunya absolut, que tindrà lloc del 

18 al 26 d'agost al barri de Sants, 

de Barcelona.  

Pere Garriga es 

posarà a prova en 

una simultània
club d'escacs mollet

PERE GARRIGA

ESCACS AL RIERA SECA

esports

Dissabte 21

Simultànies d'escacs amb Pere Garriga

Hora i lloc: Pavelló Riera Seca (10 h)
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espectacles i activitats familiars

Dissabte 21

Gimcana Infantil

Hora i lloc: INS Aiguaviva (Longaron) (17 h)

Activitat familiar: El museu dels sentits

Hora i lloc: Museu Abelló (18 h)

Entrades 3 € per família

Animació infantil morada

Hora i lloc: INS Aiguaviva (19 h)

Diumenge 22

Pintada de guixos

Hora i lloc: INS Aiguaviva (Longaron) (10 h)

Activitat familiar: El museu dels sentits

Hora i lloc: Museu Abelló (11 h)

Entrades 3 € per família

Espectacle amb Antipasti

Cia. EQM Cultura

Hora i lloc: Mercat Vell (12 h)

Entrades 1 €

Concert familiar Superherois

Pop per Xics

Hora i lloc: Parc de Can Mulà (19 h)

Entrades 1 €

Dilluns 23

Animació infantil amb Ambauka

Hora i lloc: Pati Escola Montseny (11 h)

Entrades 3 €

Concurs de disfresses de paper

Hora i lloc: INS Aiguaviva (Longaron) (11 h)

Conta contes morat

Hora i lloc: INS Aiguaviva (Longaron) (11 h)

Gimcana familiar per la col·lecció

Hora i lloc: Museu Abelló (De 17 a 21 h)

Espectacle Bombolles morades a 

mogollón

Hora i lloc: INS Aiguaviva (Longaron) (18 h)

Entrades 1 €

Cinema a la fresca: El meu amic Pony

Hora i lloc: Pati Col·legis Nous (21.30 h)

Entrades 1 €

Dimarts 24

Espectacle i taller de bombolles 

a càrrec del Dr. Bombolles

Hora i lloc: Pati Escola Montseny (11 h)

Espectacle Infantil Valentina Quàntica 

Cia. Anna Roca

Hora i lloc: Mercat Vell (12 h)

Entrades 1 €

Espectacle familiar  Poesia visual 

culinària, amb David Ymbernon

Hora i lloc: Museu Abelló (18 h)

Jocs de fusta Trepitgem fusta,

amb Pau Segalés

Hora i lloc: Pati Escola Montseny (18 h)

Entrades 5 € per grups bombolla

Espectacle de circ Absurd 

Cia. Circ Vermut

Hora i lloc: Pati Col·legis Nous (20 h)

Entrades 1 €

El Museu Abelló serà un escenari força actiu 

aquesta festa. Per al públic familiar ha pre-

parat un parell d'activitats. D'una banda, es 

podrà participar en dues sessions de l'activi-

tat familiar El museu dels sentits, per endin-

sar els infants en el món de l'art. De l'altra, 

dimarts, David Ymbernon oferirà la perfor-

mance Poesia Visual Culinària. A través d'in-

gredients culinaris, Ymbernon iniciarà un 

procés transgressor carregat de sorpreses i 

reflexions dirigides a l'espectador.

L'Abelló amb els cinc sentits

El públic familiar serà un dels que 

tindrà un programa més atapeït 

durant els dies de la festa major. 

Circ, animacions infantils, músi-

ca... tot un ventall de propostes 

que es repartiran entre els dife-

rents escenaris festius. 

Pel que fa a les actuacions mu-

sicals, la programació comptarà 

amb dos propostes ben populars. 

D'una banda, diumenge a les 19 

h, el parc de Can Mulà acollirà 

el concert d'Els SuperHerois, de 

la companyia Pop per Xics. Els 

SuperHerois són un grup d’ani-

mació musical per a tota la famí-

lia, que enguany han presentat un 

nou disc dirigit per David Rosell, 

el qual ha gravat i produït artis-

tes com Txarango i Catarres entre 

d’altres.

Els espectadors podran veure 

un espectacle musical i teatral 

que té la finalitat d’ensenyar als 

més petits valors i actituds d’una 

forma educativa i divertida. Els 

SuperHerois es trobaran amb 

un enigmàtic personatge que els 

acompanyarà didàcticament en 

la recerca d’uns superpoders mo-

rals. A mesura que avança l’espec-

tacle, el personatge anirà evolu-

cionant fins a convertir-se en un 

Superheroi atípic. 

Cinc músics d’alt nivell, un ti-

tellaire i altres personatges són 

els encarregats d‘interpretar de 

forma divertida i pedagògica les 

cançons del seu nou disc.

Ambauka, a l'Escola Montseny
Dilluns al matí (11 h) arribarà el 

torn dels Ambauka, un projecte 

nascut d'un grup de monitors de 

l’Esplai l’Agrupa de Molins de Rei, 

que va decidir entrar en el món 

dels espectacles familiars de qua-

litat, altament participatius, enèr-

Pop per Xics i Ambauka, 
música per a la família

pop per xics

ELS SUPERHEROIS Portaran la seva música i diversió diumenge

EL DOCTOR BOMBOLLES I PAU SEGALÉS 
PORTEN ELS ESPECTACLES DE KM.0
■ Els artistes del territori també tindran un espai per oferir les seves propostes 
per al públic infantil i familiar durant la festa major. La colla de Torrats convida 
el mag Pau Segalés a portar el seu taller Trepitgem fusta!, una instal·lació 
interactiva de jocs d'habilitat per jugar només amb els peus. El muntatge, ideat 
amb Negro Casali, es va estrenar al Jardí de l'Arlequí la passada primavera i ara 
es podrà veure al pati de l'Escola Montseny dimarts a les 18 h. L'entrada costa 5 
euros per bombolla, amb grups de fins a cinc persones.  

Bombolles a dojo
Un altre dels habituals a les programacions molletanes, i també convidat de 
Torrats, és el Dr. Bombolles, que arriba carregat d’estris i andròmines per crear al 
ritme de la música bombolles de totes les mides, formes i colors. Serà dimarts a 
l'Escola Montseny. Per obrir boca, dilluns, Morats porta al pati de l'INS Aiguaviva 
el muntatge Bombolles morades a mogollón. 

gics i per a totes les edats, i amb 

música 100% en directe. Amb tres 

discs sota el braç –Mira com sona, 

2010 i Tal dia farà un any, 2014 i 

De cap per avall, 2019– oferiran 

les seves cançons, que en l'últim 

disc han comptat amb col·labora-

cions tan especials com Cesk Frei-

xas, Roba Estesa, Arnau Tordera, 

Mònica Usart o El Pot Petit.

Amb el concert De cap per avall, 

el grup farà cantar, ballar i jugar 

amb l’energia gamberra i l’essèn-

cia del primer dia però amb l’ex-

periència afegida d’aquests més de 

10 anys rodant pels escenaris.  
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Seguim oferint
    Fiscalitat: IRPF, IVA, IS, Autònoms    Comptabilitat      

    Constitució, fusió i dissolució de societats    

    Anàlisi de viabilitat empresarial    Optimització de costos       

    Gestió i control del risc i endeutament    

    Tràmits davant organismes públics    

EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª · 08100 - Mollet del Vallès

Tel. 935 703 991 · Fax 935 939 849 · E-mail: administracio@asemax.org

ASSESSORS EMPRESARIALS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

El circ és un imprescindible de la festa. Ma-

labars, acrobàcies, clown... tot es dona cita 

en els espectacles que cada any homenatgen 

les arts circenses, un entreteniment tant per 

a grans com per a petits. Enguany la festa 

aposta per dues companyies, la Cia. Circ 

Vermut, que actuarà dimarts (20 h) al 

pati de l'Escola Col·legis Nous i la Cia. 

EQM Cultura, que portarà el seu es-

pectacle Antipasti al Mercat Vell. 

Una cuina esbojarrada
L’Antipasti és un modest lloc 

ambulant de menjar italià, re-

gentat per dos cuiners molt 

especials: el xef Marcelo 

Mascarpone i el seu aju-

dant Pepino Pepperoni. 

Arribats directament de 

Napoli, cuinaran pizzes, 

pasta, faran malabars amb 

tomàquets, rebots amb man-

donguilles, equilibris amb am-

polles, curses amb Vespa, música 

amb les olles, màgia amb el foc… 

La seva cuina és tot un espectacle, 

tot i que potser al final tot s’acaba 

covertint en un desastre.

Absurd és l'espectacle de la Cia. Circ Ver-

mut, que, dirigit per Miner Montell, presen-

ta una gran varietat de tècniques circenses 

i molt d'humor. La bicicleta acrobàtica, la 

roda cyr amb patins i el rodet d'equilibri es 

combinen amb personatges estrafolaris i 

escenes desastroses en què l'humor 

absurd, segell dels intèrprets David 

Candelich i Jordi Mas, prendrà 

l'escenari del pati de Col·le-

gis Nous.

Laboratori per a curiosos
Per què no existeixen 

dones científiques re-

conegudes? Per què te-

nim tantes curiositats 

sense respondre? La 

Cia. Anna Roca dona 

resposta a aquesta i 

altres preguntes amb 

l'espectacle Valentina 

Quàntica, un muntatge de 

teatre amb experiments en 

directe en què la ciència, l'em-

poderament femení i l'emer-

gència climàtica en són els grans 

eixos. 

'ABSURD' I 'ANTIPASTI' SÓN ELS DOS ESPECTACLES DE CIRC DEL PROGRAMA

Circ Vermut i EQM Cultura 
porten les arts circenses
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