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DES DEL BALCÓ

Santi Rodríguez, 'el frutero',
serà l'encarregat del pregó
i de l'espectacle d'humor
de diumenge a l'Envelat 20
MÚSICA

Dr. Calypso, The Murphies
i Pepet i Marieta seran
els plats forts de les nits
de concert a Can Mulà
LES COLLES

Morats, amb 7 victòries, i
Torrats, amb 12, competiran
en un nou repte amb 10
proves i 15 punts en joc 10
ELEMENTS FESTIUS

La Cuca Molla s'estrena en
el bestiari molletà en un
any amb moltes activitats
adreçades als infants

Collage de diversió per
la festa major d'estiu
La gresca molletana se celebrarà entre el 14 i el 21 d'agost
amb més d'un centenar d'actes a la programació
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Colles

DOTZE VICTÒRIES
TORRADES I SET
TRIOMFS MORATS

PER ALS MÉS PETITS L'estirada del cotxe i el corregot infantil, proves del repte de les colles, són part de les activitats adreçades als petits de la ciutat

Preparats per a la festa major
més enfocada al públic infantil
Després que l'any passat s'anul·lessin els
primers dies de celebració pels atemptats a
barcelona i Cambrils, la ciutat vol gaudir del
més d'un centenar d'activitats de la gresca
Els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any
passat van marcar la darrera festa
major de Mollet. Com va afirmar la
regidora de Cultura, Mercè Pérez,
en la presentació del programa
d'enguany, la de 2017 va ser "una
festa una mica complicada, sobretot fent record a tots aquells
que se'n van anar aquells dies".
Pérez també va tenir paraules
d'agraïment cap a les diferents
entitats que fan possible la festa i que van entendre la decisió

d'anul·lar els primers dies d'activitats: "vull agrair-vos l'actitud
que vau tenir, la manera que
ho vau entendre i com tots ens
vam unir una mica amb el dolor". L'alcalde, Josep Monràs, també s'hi va referir: "no va ser una
decisió gens fàcil, però crec que
tots vam fer allò que tocava fer".
Arran d'aquest fet, enguany es
faran algunes actuacions que no
es van poder portar a terme l'any
passat. El pregoner, però, serà
un de diferent. "Teníem de pre-

goner l'Edu Soto i havíem de
tornar-li a oferir la possibilitat
que aquest any vingués a fer el
pregó, ja que l'any passat no va
ser possible, però per projectes
professionals ens va comentar
que li era absolutament impossible", va explicar Monràs. El
pregoner, doncs, serà l'actor i humorista Santi Rodríguez, conegut
com el fruiter de la sèrie 7 Vidas,
que també presentarà el seu espectacle d'humor Como en casa de
uno... en ningún sitio diumenge a
l'Envelat.

Els nens seran protagonistes

La programació d'enguany compta amb més d'un centenar d'activitats de tota mena i per a tots els
públics. Un target que s'ha volgut
cuidar molt enguany és el famili-

ar. De fet, el parc de les Pruneres
prendrà força i serà el centre neuràlgic per als més menuts amb
animacions infantils, inflables i
activitats d'aigua i d'escumes.
Una altra de les novetats d'enguany, protagonitzada també per
nens, és la Cuca Molla, el nou bestiari de la ciutat, impulsada per
una vintena de famílies i promoguda pel Casal Cultural. Es tracta
d'una cuca que es mourà amb un
adult –al cap– i 15 nens –per tot el
cos– i que es podrà veure en acció
per primera vegada diumenge 19
(12 h). Farà una cercavila del Casal Cultural cap a la plaça Prat de
la Riba i allà farà el ball inaugural.

Actes tradicionals i musicals

Més enllà de la ballada de la Cuca
Molla, la plaça Prat de la Riba tam-

Arriba la festa major i torna la competició entre les colles de Morats i Torrats.
Després que l'any passat se signés un
empat simbòlic, com a mostra de condol
arran dels atemptats, enguany tornarà
la disputa per ser la colla guanyadora.
El marcador reflecteix dotze victòries
torrades i set triomfs morats, però van
ser aquests últims qui van endur-se
la darrera competició, el 2016. Morats
va encapçalar els primers triomfs del
repte de les colles, guanyant les quatre
primeres edicions –del 1997 al 2000–.
Torrats va empatar el marcador quatre anys després, i el 2016 va ser l'últim
cop que Morats va anar per davant al
marcador, després de la seva victòria
el 2005 i l'empat l'any següent. A partir d'aquí, tota la resta d'anys els reptes
s'han quedat del bàndol Torrat, a excepció del 2010 –no hi va haver repte– i
del 2012 –penúltima victòria Morada–.

bé acollirà tot un seguit d'actes
populars i es mantindrà, com ja
és habitual, com l'escenari principal de les activitats tradicionals:
hi haurà correfoc amb Diables
de Mollet, ball del Moll Fer, versots, diada castellera i passejada
i ballada de gegants, entre altres.
També, evidentment, es farà allà
el pregó amb el ball de gegants i
els pilars dels castellers.
Per la seva banda, Can Mulà
també tornarà a gaudir dels principals concerts nocturns de la programació, que protagonitzaran Dr.
Calypso, Hotel Cochambre, Los
80 Principales i The Murphies,
així com els djs Albert González,
Marc Xicota, Jack Mazzoni i Víctor
Magán. La MiT de les Colles, amb
Pepet i Marieta i els molletans El
Ventilador i dJs Light Riders, també es farà al parc. i
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ELS DE LA TECA HAN ACONSEGUIT ARRIBAR A LA XIFRA DE 195 SOCIS I, PER CELEBRAR-HO, FARAN UNA CINQUANTENA D'ACTIVITATS DURANT LA FESTA MAJOR

La colla morada continua creixent
en nombre d'activitats i de socis
Enguany, entre actes propis i conjunts amb els Torrats, els Morats
en sumaran gairebé una cinquantena. “El nostre objectiu sempre
ha estat que la gent de Mollet
tingui unes festes decents i ampliar l’oferta cultural de la ciutat”, explica Vanessa Sánchez, cap
de colla dels Morats des d’octubre
del 2016. En la competició de les
colles, els Morats, que actualment
tenen 195 socis, intentaran repetir la victòria de l’última edició –la
de fa dos anys perquè l’any passat es va decidir que quedés en
empat a causa dels atemptats de
Barcelona i Cambrils– i sumar-ne,
d’aquesta manera, vuit. “Però el
nostre objectiu no és guanyar,
sinó gaudir”, apunta Sánchez.
Les novetats seran el WaterFight al Parc de les Pruneres amb
la participació de Chipiron Clan i

Activitat esperada

TORNA EL TAPES TOUR
AMB 500 TIQUETS
Després que el 2017 no es pogués celebrar en condicions normals a causa dels atemptats de les rambles de
Barelona i Cambrils, enguany torna
el TapesTour organitzat pels Morats i
acompanyat de la tradicional cercavila amb l'acompanyament de la banda
Tirant lo Band. Es vendran 500 tiquets
que es repartiran entre les rutes del
Colesterol i la dels Triglicerits, les quals
tindran bars contigus. El preu serà d’11
euros per als socis dels Morats i de 13
euros per als no socis. La sortida serà
des del Parc dels Colors.

arxiu

morats

VANESSA SÁNCHEZ

"L'any passat vam
prendre decisions
que no tothom
va entendre"

LA COLLA DELS MORATS Enguany buscaran el seu tretzè triomf en el repte entre colles
els Bravats; la classe de cubatón
solidari (salsa amb reggaeton)
que se celebrarà dimecres a les
11 h a la plaça Pau Casals –la inscripció tindrà un preu d’un euro
i tots els beneficis aniran destinats a l’entitat Think Outside, la
qual els destinarà a l’Associació
Catalana de Fibrosi Quística–; el
Tragabolas humà que l’any passat es va haver de suspendre i que
tindrà lloc una hora més tard a la
mateixa plaça i la competició de
llançament de pernil que es farà a
les 13 h. “Que quedi clar que el
pernil serà de plàstic. Això sí, la
recompensa per als guanyadors
serà de carn real”, adverteix la
cap de colla dels Morats. Un dia
més tard, dijous se celebrarà un

partit sorpresa d’un esport que no
es vol desvetllar i es farà el popular Calixuxes Tour amb la novetat
de poder combinar llaminadures i
calimotxo per 4 euros.

El WaterFight al parc de
les Pruneres i la classe de
'cubatón' són algunes de
les novetats d'enguany

Per últim, divendres a les 10.30
h es farà una pintada de guixos
a la Rambla de Balmes i el Conta
Contes de les 11 h a Plaça Catalunya, i dilluns a les 21.15 h, abans
del monòleg amb Pepi Labrador

i Guillem Estadella de les 22 h,
hi haurà una barbacoa popular a
la plaça Pau Casals. "Aquest any
hem tingut moltes idees i les
volem posar en pràctica a la festa major", conclou Sánchez.

Per anar fent boca

Dimarts 14 d'agosta a partir de
les 11.30 h es viurà un d'aquells
actes que venen de gust a joves i
grans. Al ritme del grup de música d'arrel jamaicana Purple Rockets, de Barcelona, la colla dels
Morats oferirà un vermut jamaicà gratuït en el qual hi haurà els
productes típics de la terra de
Bob Marley. Serà una continuació
perfecte del WaterFight que se
celebrarà a les 10 h.

La d’enguany serà la segona festa
major que Vanessa Sánchez viurà
com a cap de colla dels Morats, però
serà la primera que podrà viure en
condicions normals. A la de l’any
passat va haver de patir les conseqüències dels atemptats de les
rambles i Cambrils i la dificultat de
prendre decisions rellevants amb
poc temps de marge. “Molta gent
em va dir que m’havia tocat menjar-me el pitjor any per ser cap de
colla. Van haver-hi moments en
què ho vaig passar malament i no
tothom va entendre les decisions
que vam prendre”, explica. “Per
exemple, vam decidir fer el TapesTour a títol individual i sense
cercavila per tal que els bars no
haguessin de tirar a la brossa
grans quantitats de menjar. No
ens semblava ètic”. Sánchez, com
marquen els estatuts, deixarà de
ser la cap de colla el proper mes de
setembre. “Vull que se’m recordi
com algú que va col·laborar a que
no hi haguessin mals rotllos, que
va augmentar el nombre de socis
i que va contribuir a que ens ho
passéssim bé”.
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ELS DEL MAM HAN VOLGUT RESPECTAR EL COMPROMÍS AMB LES ACTIVITATS QUE ES VAN SUSPENDRE PELS ATEMPTATS I LES FARAN ENGUANY

Els Torrats recuperen actes suspesos
l'any passat i n'aporten de nous

torrats

El programa de la colla inclou una nova gimcana infantil i un escape room a l'aire lliure
torrats

Deixant de banda l'empat solidari
en la competició de colles de l'any
passat després dels atemptats de
Barcelona i Cambrils, els Torrats
han estat els vencedors de quatre
de les últimes cinc edicions. Tot i
això, precisament van perdre la de
fa dos anys. Per tant, tenen moltes
ganes de sumar una nova victòria
al seu palmarès, el qual actualment
en mostra 12 per 7 dels Morats,
abans d'arribar a la 25a edició de
la prova que se celebrarà el 2019.
Aquest any els Torrats aportaran una trentena d'activitats a la
festa major, les quals, com a novetat, seguiran un fil conductor
temàtic. "Altres anys la temàtica
només apareixia en actes puntuals i aquest any hem volgut
que estigui present durant tots
els nostres actes", explica Aitor
Millán, cap de la colla, que avança
que el centre d'interès de les proves no es donarà a conèixer fins al
començament de la festa.

El Torraparc, la gran novetat

D'altra banda, el cap de colla dels
del mam comenta que han volgut
"donar-li una volta més a tot
respectant el que ja funciona de
fa temps". Amb aquesta intenció,
dimecres 15 a les 11 h celebraran
una cercavila infantil amb la banda del Moll Fer i amb sortida a la
masia de Can Flaqué i arribada a
la plaça Prat de la Riba. Aquest
acte l'any passat ja es va celebrar
de manera extraoficial, però enguany l'han volgut incloure en els
oficials de la festa major després

Aitor Millán
s'estrena com
a cap de colla
dels del mam

LA COLLA DELS TORRATS Enguany buscaran el seu tretzè triomf per ampliar el seu avantatge al palmarès
de l'èxit que va tenir.
També amb l'objectiu d'innovar, s'organitzarà dimarts 14 a les
11 h el Torraparc al parc de Can
Mulà. El Torraparc és una gimcana infantil de l'estil del mapa del
tresor que se celebrarà dimarts 14
a les 11 h al parc de Can Mulà. Hi
haurà entre tres i quatre proves i
cada nen rebrà un passaport que
s'anirà segellant un cop superi
cada repte. Els que aconsegueixin
omplir-lo rebran un obsequi.
L'última de les novetats serà
l'escape room a l'aire lliure que
se celebrarà dilluns 20 al matí. A
banda d'això, alguns actes també

tindran algunes modificacions. Per
exemple, el sopar Torrat del dijous,
en lloc d'un humorista, aquest any
tindrà l'actuació del grup 2ladies,
que convidarà a la gent a pujar a
l'escenari per cantar amb elles.
Finalment, en aquesta edició
també es recuperen actes que l'any
passat no es van poder celebrar a
causa dels atemptats de Cambrils
i Barcelona, com el circ de la companyia LePuant de divendres (19
h) i la màgia de la companyia Magicury (20 h) a la plaça Pau Casals, i
els concerts de divendres de Pepet i
Marieta, i El Ventilador. Els del mam
han volgut respectar els acords que

no van poder complir l'any passat
i, per això, en l'edició d'enguany
de la festa major han comptat amb
tothom qui ha estat disponible per
tornar a formar part del cartell. Només hi ha hagut alguna baixa per
incompatibilitat d'agendes.
Millán també ha destacat "la
bona relació que hi ha actualment entre les dues colles. És
molt fàcil arribar a acords per
organitzar actes conjunts i per
prendre tot tipus de decisions". I
és que més enllà de la sana rivalitat
que hi ha entre els Torrats i els Morats, el més important és l'objectiu
comú de passar-s'ho bé.

Aitor Millán, qui lidera la colla
dels Torrats des del mes de setembre en agafar el relleu d'Oriol
Montasell, viurà la seva primera festa major en el càrrec. "Fa
molts mesos que estem treballant perquè tot surti bé i tenim
moltes ganes de que comenci ja.
Hem intentat millorar alguns
aspectes i reforçar els que ja
funcionaven", explica. Abans de
ser escollit com a cap de colla va
ser dos anys el tresorer de la junta
dels Torrats.

Un clàssic

EL 12è TORRATASQUES
VENDRÀ 700 TIQUETS
El 12è Torratasques posarà a la venda
700 tiquets a un preu de 12 euros per
als no socis i 10 euros per als socis
(amb 11 consumicions i un entrepà inclòs). Hi haurà dues rutes i cadascuna
tindrà 350 participants.
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24è REPTE DE COLLES RIVALITAT PER SUMAR EL MÀXIM NÚMERO DE PUNTS D’UN TOTAL DE 15 EN JOC, UN DELS QUALS ES DONARÀ A LA ORIGINALITAT I INNOVACIÓ

Prova
a prova
La despertada
DIUMENGE, PRAT DE LA RIBA, 7 H

1

PUNT

No és gaire normal fer una
cercavila a aquestes hores,
però les colles estan preparades per a tot. Sobretot després d’una bona nit de festa.

Cursa en
roba interior
DILLUNS, AV. LLIBERTAT, 00 H

Aquestes són unes curses
en categoria masculina,
femenina i infantil que demanen més desvergonya
que consistència atlètica. El
públic no estarà exempt de
participar-hi!

12 7

TORRATS

1

PUNT

3

Els més petits provaran
d’ajudar a les colles a guanyar aquesta prova que demana molta força i voluntat.

Corregot
infantil

La competició donarà inici
posant a prova la capacitat
dels Morats i els Torrats per
engrescar els veïns a unirse a la festa.

La garrinada
DILLUNS, PLAÇA PAU CASALS, 19 H

DILLUNS, AVINGUDA LLIBERTAT, 18 H

PUNTS

PUNT

DIVENDRES, CAN MULÀ, 23 H

MORATS

Estirada del
cotxe infantil

1

L’engrescada

1

PUNT

3

PUNTS

DIMARTS, AVINGUDA LLIBERTAT, 18 H

Torna a ser el torn dels més
menuts. Seran capaços de
traspassar el líquid d’un got
a un altre sense que els hi
caigui res a terra?

Normalment ja ens atipem
a menjar, però aquesta vegada, a més, qui mengi més
s’endurà un punt per a la
seva colla.

1

Estirada del camió
DILLUNS, AV. LLIBERTAT, 18.30 H

PUNT

En aquesta prova els grans hauran
de demostrar que, a més d’estar
ben forçuts, saben cooperar entre
ells per enudr-se la victòria.

1

DIMARTS, PLAÇA PAU CASALS, 17 H

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

1

PUNT

El repte més solidari de la competició de colles. El punt en joc se
l’emportarà la que més donants
de sang aporti.

Aquesta no és una prova
qualsevol perquè qui la guanyi s’endurà tres punts. Els garrins, després de superar una
gimcana, han d’acabar a dins
la piscina ben enfangats.

L’afartada

Capta de sang

PUNT

El ball del fanalet
DIMARTS, ENVELAT, 00 H

1

PUNT

Ens posem romàntics i recuperem
una tradició de les festes majors
d’antany. Qui vulgui que se centri
en la seva parella, però si no fa
massa cas al fanalet potser es queda sense punt.

20 anys al seu servei a Mollet

Un equip de professionals, Advocades i Administradores
de Finques, amb tracte personalitzat, directe i amb la ﬁnalitat
de prestar un servei associat a les necessitats del client

§ CIVIL § LABORAL § MATRIMONIAL § FAMÍLIA
§ HERÈNCIES § ACCIDENTS § PENAL
§ SUCCESSIONS § SEGURETAT SOCIAL
§ ADM. DE FINQUES

Rambla Pompeu Fabra, 38 · MOLLET
T. 93 570 33 36 F. 93 570 02 76
www.abiadvocats.com
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RECONEIXEMENT ELS DIABLES, EL CLUB DE BÀSQUET, EL CLUB MUNTANYENC I L'ASSOCIACIÓ DE COL·LECCIONISTES COMPARTIRAN EL GUARDÓ
sergi escudero

CARLOS NUEZ, CB Mollet

"Dos dels nostres directius
aniran a recollir el guardó;
curiosament, un d'ells és torrat
i, l'altre, morat"
M. CABARROCAS, Col·leccionistes

"Amb els morats nosaltres
tenim molta relació
perquè a casa tots pertanyem
a aquesta colla"
À. CASTELLTORT, Club Muntanyenc

"En el club estem plens
de morats i de torrats.
Arribem als 75 anys amb 700
socis i estem molt contents"
FOTO DE FAMÍLIA Les quatre entitats guardonades es van fer una fotografia conjunta al parc d'Andalusia amb els mocadors dels Morats i els Torrats

ILIA CASTELLARNAU, Dracs i Diables

El Morat i Torrat d'Honor
2018 serà per a quatre
entitats que fan anys

"Tenim una bona colla
de morats i de torrats i
molt bon rotllo entre tots.
El més important és divertir-nos"

De la mateixa manera que l'any
passat es va voler reconèixer el
treball dels Castellers de Mollet
en el seu 25è aniversari, enguany
els del mam i els de la teca han
volgut premiar l'esforç de la Colla
de Dracs i Diables, el Club de Bàsquet, el Club Muntanyenc i l'Associació de Col·leccionistes, quatre
entitats que estan d'aniversari.
Per això rebran el guardó dissabte
18 d'agost a les 23.15 h a la plaça
Prat de la Riba.
Aquest 2018, la Colla de Dracs i

Diables celebra 35 anys i un dels
responsables de la colla, Ilia Castellarnau, explica que "tenim un
bon nombre de morats i torrats
i molt bon rotllo". Durant la festa
major faran el tradicional correfoc
i tindran una barra al parc de Can
Mulà, en la qual serviran les begudes en gots vermells personalitzats. Uns quants anys més tenen
el Club de Bàsquet i el Club Muntanyenc. Concretament, 75. "Està
previst que dos dels nostres
directius recullin el guardó; un

és torrat i l'altre, morat", diu
Carlos Nuez, president del Club de
Bàsquet. Arriben a aquesta edat
amb més de 300 socis. També tindran barra al parc de Can Mulà i,
a més, organitzaran un torneig de
bàsquet 3x3 al Pavelló Municipal
d'Esports Plana Lledó.
Per la seva banda, el Club Muntanyenc tampoc no es mulla i
assegura, en boca del seu president, Àlex Castelltort, que "estem plens de morats i torrats. A
més, tenim molta gent de la co-

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos
ALUMINIS

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

Consume menos energía,
gracias a nuestras ventanas
de última generación de
aluminio y PVC

Si cambias todas las
ventanas de tu casa,
TE REGALAMOS
LAS MOSQUITERAS

marca, de Barcelona i, fins i tot,
de França. Arribem als 75 anys
amb 700 socis. Així que no podem estar més contents". I estan
en plena forma, ja que organitzen
de dues a tres excursions setmanals i acaben d'aconseguir el cim
100 català de la llista de la Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya.
L'última de les entitats molletanes que aquest 2018 fa anys i que,
per tant, rebrà el Morat i Torrat
d'Honor serà l'Associació de Col·
leccionisme, presidida per Montserrat Cabarrocas, que celebra el
25è aniversari. "Al carrer Portugal van començar sent quatre parades i, actualment, en
som 34". A més, es mulla: "amb
els Morats tenim molta relació
perquè a casa tots pertanyem a
aquesta colla, però quan organitzem activitats sempre comptem amb els Torrats també".
Enguany, i ja en van 16, per fes-

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

* Hasta fin de existencias

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

149€
189€

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

MAMPARA DE DUCHA
Versalles

319€
+IVA

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical
MONTAJE INCLUIDO

ta major tornaran a organitzar El
Paperet, que tindrà 15 parades, i
un concurs per a nens de disfresses de paper que l'any passat es va
haver de suspendre a causa dels
atemptats de Barcelona i Cambrils. "Volem gent jove que entri
a la nostra junta directiva", explica Cabarrocas, qui anuncia una
exposició important per al 3 de
novembre.

Colles
Entrega Morat i Torrat d'Honor
Dia i hora: Dissabte 18 (23.15 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba

Nuestros servicios

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546 aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es
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YIN I YANG LA IMATGE MOSTRA DOS MOLLS QUE BALLEN, JUGUEN I LLUITEN PLEGATS I QUE ESTAN ENVOLTATS D'ALTRES PEIXOS, QUE SIMBOLITZEN LA FESTA MAJOR

El molletà Xavier
Clavijo és l'autor
del cartell de
la festa major

s.c.

Es tracta del director creatiu i dissenyador
gràfic de l'estudi 42, també de la ciutat
El dissenyador gràfic molletà Xavier Clavijo, i director creatiu de
l'estudi de disseny 42, ha estat
l'autor del cartell de la festa major
de la ciutat amb un dibuix que representa les dues colles de la ciutat, els Morats i els Torrats.
Clavijo ha volgut plasmar "la lluita entre el yin i yang que representen aquests dos peixos, que
són dos molls, un de Torrat i un
altre de Morat. Entre ells ballen,
juguen, lluiten i estan envoltats
d'altres peixos, altres mamífers i
rèptils que viuen en aquest mar
que és la festa major".

A més del dibuix central, que
capta l'atenció de totes les mirades, a l'entorn "hi ha alguns elements que també són part de la
festa major de Mollet. Aquests
símbols els hauria de trobar
la gent, estan amagats entre la
fauna de la festa major i està fet
així perquè la gent s'entretingui
i els busqui, si vol. És com una
mena de joc".
Pel que fa a l'estil, Clavijo assegura que ha begut d'una "influència oriental dels cartells, de
les pintures japoneses: només
centrar l'atenció en els dos pei-

CARTELL Xavier Clavijo feia una breu explicació del disseny mentre Josep Monràs (a la dreta) se'l mirava
xos, i al voltant, una cosa molt
més neutra i simple, en blanc i
negre".
L'artista, que assegura que s'havia presentat moltes vegades per
dissenyar el cartell i que mai li havia arribat l'oportunitat de fer-ho,
ha rebut l'encàrrec "amb molta
satisfacció". "Quan em van cridar, em vaig sorprendre i tam-

bé em vaig alegrar de què em
cridessin per fer-ho. Estic molt
orgullós de poder fer el cartell
d'aquest any", afirma.
En la presentació del cartell,
el passat 10 de juliol, l'alcalde de
Mollet, Josep Monràs, va explicar
que cada any intenten que els
dissenyadors siguin "gent de la
ciutat" i va explicar que Clavijo,

a més de la seva vinculació actual
amb 42, de petit i jove "va estudiar a Col·legis Nous i al Vicenç
Plantada". L'autor va cloure l'acte, abans de revelar el cartell, amb
unes paraules d'agraïment: "gràcies per confiar en mi i triar-me
com a dissenyador, perquè és
un honor poder fer el cartell
d'aquest any".
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant
classe 3 (mides ﬁns a 120 x 70 cm)
§ Acabats de rajola a escollir entre més
de 20 models § Retirada de banyera
antiga i runa ocasionada § Mà d’obra

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida ﬁns al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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DISSENY L'ARTISTA PLÀSTICA VEÏNA DE SANT FOST HA FET SERVIR LES TÈCNIQUES DE L'AQUAREL·LA I L'ACRÍL·LIC PER CREAR LA IL·LUSTRACIÓ EXCLUSIVA

La història d'amor
de la Guillema
inspira la portada
especial de Som

l.o.

La il·lustradora Gemma Garcia Vilardell
recrea la geganta molletana en l'obra
La història d'amor entre els gegants molletans Mir i Guillema ha
estat el punt de partida inspirador
per a la il·lustradora Gemma Garcia Vilardell, que ha estat l'encarregada de crear la portada especial d'aquesta edició de festa major
del diari SomMollet.
Aquesta artista plàstica, originària de Santa Perpètua de Mogoda
però actualment veïna de Sant Fost
de Campsentelles, és llicenciada en
disseny d'interiors. Màster visual
en marxandatge, aparadorisme,
disseny i imatge, la Gemma es dedica actualment a la il·lustració, és
pintora de murals i conta contes, a
més de formadora de tallers d'art
i creativitat, entre altres. "En ser
mare vaig redescobrir els contes i tot el món que els envolta
i em va captivar de tal manera
que s'ha convertit en la meva

feina i la sobretot en la meva
gran passió", explica la Gemma.
De fet, aquest ha estat un any especialment intens en matèria professional després de la publicació
del seu àlbum il·lustrat Així de cop
i volta, sense avisar i per sorpresa
i l'exposició dels originals d'un altre àlbum El meu petit món.

Gegants inspiradors

La Gemma explica que quan va rebre la proposta de SomMollet per
fer la portada especial va recordar
haver sentit la història d'amor d'en
Mir de Mollet i la Guillema de Manlleu, gegants de Mollet, una història d'amor que es va trencar amb la
mort d'en Mir en un enfrontament
entre les dues famílies. Un cop
mort, la Guillema va acudir a una
fada per poder estar amb el seu
estimat eternament i la fada li va

L'AUTORA Gemma Garcia Vilardell al costat de la seva creació
prometre que, abans que acabés el
mil·lenni, tornarien a viure plegats.
Això sí, seria sota noves formes.
"De seguida i per defecte professional vaig veure-hi un conte, en què ell està a punt de fer
un petó a la princesa del seu
cor, la Guillema, transformat en
un peix, que és la forma de vida
que se'm va acudir pensant en
Mollet", explica la il·lustradora.
Pel que fa a la tècnica emprada
per crear l'obra, la Gemma ha utilitzat els acríl·lics i les aquarel·les.
"Fa un temps que m'encanta
combinar entre si, tan diferents
però que crec que es complementen molt bé", diu. Per al fons

de la il·lustració, la Gemma ha
creat un patró pensant en el disseny d'unes rajoles hidràuliques
"tan característiques de la nostra terra". A més, el protagonista

d'aquest patró
és el peix que representa Mollet,
una figura que es repeteix construint la forma de les rajoles.

Dos àlbums il·lustrats
Així, de cop i volta... sense avisar i
per sorpresa i El meu petit món han
estat els primers àlbums il·lustrats
fets per la Gemma Garcia. Si voleu
conèixer els seus treballs podeu
visitar els seus perfils d'Instagram i
Facebook: @gemmagarciavilardell
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Molt bona festa major!
JOSEP

MONRÀS

Alcalde de
Mollet del Vallès

V

ull començar aquestes
línies amb un sentit record a les víctimes de
l’atemptat de l'agost
passat a Barcelona i
Cambrils, uns fets que ens van fer
prendre la duríssima decisió de
cancel·lar les activitats dels primers dies de la festa major 2017.
Vull tornar a agrair l’actitud responsable i comprensiva que van
tenir totes les entitats i la ciutadania.
Mollet és una ciutat dinàmica, moderna i solidària que cada
any demostra que sap organitzar
una fantàstica festa major, i la
d’enguany n’és un clar exemple:
tindrem més d’un centenar d’activitats adreçades a tothom i amb
una aposta pel públic familiar
amb la incorporació d’una novetat important, un espai al parc de
les Pruneres amb més ombres, on
cada dia hi haurà activitats d’ani-

mació, d’aigua i escuma per als
menuts.
Un programa molt complet que
inclou activitats ja consolidades
com el pregó, l'envelat, el castell
de focs, concerts... i, per descomptat, també la tradicional competició de Morats i Torrats, que cada
any pensen noves fórmules perquè tota la ciutadania gaudim al
màxim. Una festa major que començarà amb el pregó de l’actor i
humorista Santi Rodríguez, conegut també com el frutero, que segur que ens farà passar una molt
bona estona. Molta gresca, però
també solidaritat, i és per això que
t'animo a participar un any més
de l'acapte de sang, a ajudar que
es torni a batre el rècord de donacions, perquè la teva sang salva
vides i això, també és una senya
d'identitat de la nostra festa major, com també ho és ja l’adhesió a
la campanya No és No i la de consum responsable d’alcohol.
El cartell de la festa major 2018
és del dissenyador molletà Xavier
Clavijo, un cartell preciós que defineix perfectament la nostra festa,
amb dos molls al centre que estan

jugant, ballant i al seu voltant hi
ha tot el que hi ha a la nostra festa major, molta varietat de peixos,
rèptils, mamífers... i també alguns
objectes i referències que formen
part de la festa i que us convido a
anar trobant.
Vull agrair la bona feina de tots
els treballadors municipals que hi
intervenen i fan possible que el
programa i la festa siguin immillorables, persones invisibles però
imprescindibles, i que fan que
funcioni l'organització, la coordinació, la infraestructura, la neteja,
la seguretat i la convivència.
I, per descomptat, també vull
donar les gràcies més efusives a
les més de vint entitats que contribueixen a fer d’aquesta festa
una gran festa major, i de manera
especial, com sempre, a les nostres colles de Morats i Torrats i
a les entitats que enguany estan
d’aniversari.
Benvolguts molletans i benvolgudes molletanes, visquem una
nova gran festa on les protagonistes siguin l'alegria i el respecte
mutu i en què el No sempre és No.
Molt bona festa major!

dv, 3 agost 2018

PUBLICITAT

19

20

FESTA MAJOR

dv, 3 agost 2018

PREGÓ I ESPECTACLE L'HUMORISTA I ACTOR DE JAÉN ÉS CONEGUT SOBRETOT PER INTERPRETAR EL POPULAR FRUITER DE LA SÈRIE 'SIETE VIDAS'

L'humorista Santi Rodríguez farà el pregó des
del balcó i portarà l'espectacle de nit a l'Envelat
El conegut humorista i actor Santi Rodríguez, qui interpretava el
fruiter a la sèrie Siete vidas, serà
l'encarregat de fer el pregó enguany dissabte 18 d'agost a les
20 h a la plaça Prat de la Riba.
"Mai he fet un pregó a Catalunya, però em fa molta il·lusió
que des de Mollet hagin pensat
en mi perquè vaig estar vivint
un temps en terres catalanes
i sempre que he vingut m'han
tractat molt bé i m'he sentit
molt a gust", explica Rodríguez.
Els altres pregons que ha fet durant la seva carrera han estat a la
seva Andalusia natal i a la província de Madrid. "Encara no puc
avançar el contingut del pregó,
però el que sí que puc dir és que
ha de tenir moltes referències
personals per tal que sigui únic
i sentit".

PrEGÓ
Pregó
Dia i hora: Dissabte 18 (20 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba
Espectacle Como en casa de
uno... en ningún sitio
Dia i hora: Diumenge 19 (22.30 h)
Lloc: Envelat

Va néixer a Màlaga el 27 de juliol de 1965 perquè la seva familia
llavors estava treballant a la capital de la Costa del Sol, però quan
només tenia un mes de vida ja es
van traslladar a viure a Jaén, d'on
ell se sent realment. Més tard va
estudiar dret a la Universitat de
Granada i allà ja va començar a
demostrar la seva traça a l'hora
d'interpretar quan va formar part
de La Tuna del Distrito de Granada. Però l'èxit professional no li va
arribar fins que va participar a El
Club de la Comedia com a humorista i, posteriorment, el va fitxar
la sèrie Siete vidas com a actor per
interpretar un fruiter, el personatge que l'ha fet realment popular. A partir de llavors va fer altres
treballs com el de col·laborador al
programa La Noche con Fuentes y
compañía o va ser jutge en la vuitena edició del concurs televisiu
¡Más que baile!.

Actor teatral
També ha treballat molt en el teatre. L'obra més exitosa en què ha
participat és la titulada 5hombres.
com. I, des de 2014 fins a l'actualitat, va de gira amb el seu espectacle Como en la casa de uno... en
ningún sitio, un monòleg en clau
humorística que vol posar-nos

davant del mirall per fer-nos adonar que nosaltres també ens convertim en guiris quan visitem
l'estranger. "A més, intento fer
pensar a la gent que sempre
diu que com a casa no s'està
enlloc. Jo ho poso en dubte;
a l'estranger hi ha coses
meravelloses", comenta Rodríguez. Aquest espectacle es
podrà veure a Mollet diumenge a les 22.30 h a l'Envelat.
L'entrades estaran a la venda
per 2 euros i l'aforament és
limitat. D'altra banda, els organitzadors avisen que no es podran adquirir més de 6 entrades
per persona.
Rodríguez també es dedica al vessant solidari amb
la seva ajuda a l'Asociación
Síndrome de Down de Jaén i
província, de la qual és ambaixador.
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MÚSICA ELS BARCELONINS DEIXARAN ELS ESCENARIS INDEFINIDAMENT AQUEST 2018 DESPRÉS DE 30 ANYS DE CARRER, I UN DELS ÚLTIMS CONCERTS SERÀ A MOLLET

La gira de comiat de Dr. Calypso
farà parada dimarts a Mollet
DR. CALYPSO

L'espectacular so dels
barcelonins Dr. Calypso
serà el protagonista de la
darrera nit de concerts de
festa major. Després de
gairebé 30 anys de carrera
musical, que els ha portat
arreu de l'Estat i també a
gires i actuacions internacionals, Mollet acollirà un
dels concerts de la gira de
comiat dels Calypso.
Buenritmo Producciones, empresa que porta la
comunicació de la banda,
defineix l'adéu indefinit
de la banda "com un grup
de deu folklòriques que
se separen per no convertir-se en dinosaures".
També explica que els "pi- LA BANDA Sheriff, Luismi, Maniac, Damned, Iñaki, Lluís, Leo, Xato, Ferran i Pablo
oners de l'escena skatalítica i un dels tòtems més
sense envellir ni fer-se el Peter vant (Daily Records, 2013). Enmig
moguts de l'escena catalana de Pan, per apagar-la ells mateixos van publicar Toxic Sons (Operative
les darreres tres dècades s'han en el seu millor moment de for- Productions, 1996), Barbarossamantingut fidels a la seva idea: ma, que és avui i ara".
platz (K. Industria, 1999), On Tour
tocar diferents pals jamaicans
(K. Industria, 2000), Mr. Happiness
sense fer revival ni convertir-se Un repàs de tots els temps
(K. Industria, 2003) i els recopilaen museu".
L'ska i el reggae seran presents di- toris Early Years i The Best of Dr.
I destaca que han arribat fins marts 21 en un concert que recor- Calypso (2004).
aquí "practicant la carretera i darà temes de tots els seus discs.
La banda va néixer el 1989 armanta, formant part de l'imagi- Des del primer, Original Vol.1 (Tra- ran del Reggae Suns Boi Splash,
nari festiu de diferents genera- lla, 1993), que els va proporcionar una festa de joves amants de l'ska,
cions i mantenint la flama viva una gran onada d'èxits i segui- i el seu repertori musical es redufins a arribar a la maduresa, dors, fins al darrer, Sempre enda- ïa a versions de grups jamaicans

com Skatalites, Princes
Buster o Ethiopians. L'any
següent van aconseguir
enregistrar la seva primera maqueta autoproduïda,
formada per Mr. Farlops,
Ruleta Rusa i Forever.
A partir d'aquell moment van iniciar una gira
per Euskadi i es llançaven
al panorama internacional
amb concerts per Suïssa
i Alemanya, que els van
portar a passar per Zuric,
Frankfurt i Berlín. La seva
popularitat pujava com
l'escuma i encara es feien estimar més a Catalunya amb la participació a
prestigiosos festivals com
Blues&Ritmes. Dos anys
després del primer disc,
la banda va donar a llum
el 1995 el que seria un dels seus
singles més representatius, Maria.
Els següents passos que van fer
els van portar a continuar amb
aquest circuit de gires per l'Estat i
per altres països europeus, que ja
els havien dut a compartir escenari amb gegants de l'ska com Laurel
Aitken, The Skatalites i Toots and
the Maytals.
I tot plegat fins avui, amb una
banda amb enorme popularitat i
prestigi gràcies a l'esforç i la dedicació dels diferents membres que
han passat per la banda.
Els deu músics que conformen el
grup en aquesta gira de comiat indefinit són Sheriff i Luismi (veus),
Maniac i Damned (guitarres), Iñaki
(baix), Lluís (bateria), Leo (trompeta), Xato (trombó), Ferran (saxo)
i Pablo (piano i orgue).

LA CARTA DE COMIAT
DELS CALYPSO
Després de 30 anys d’escampar el
nostre amor per l’ska, el reggae, el
soul, el rocksteady i el calypso per
tot arreu on hem pogut, creiem que
ha arribat el moment de donar-li una
aturada indefinida a Dr. Calypso.
Quan ara fa tot just 30 anys vam
començar a reunir-nos al local del
carrer Perill de Gràcia uns quants
amants de l’ska i el reggae per recrear la música que ens agradava,
mai haguéssim pensat que acabaríem fent centenars de concerts, set
discos, gires per Europa o compartint escenari amb alguns dels nostres
herois musicals.
Però 30 anys de carrera musical
sense interrupció són molts anys
i creiem que el grup es mereix un
descans. És per això que hem decidit fer una darrera gira el proper 2018
coincidint amb el 30è aniversari de la
formació del grup.
Des d’aquí volem agrair de tot cor
a tota la gent que ha vingut als nostres concerts, a tota la gent que ens
ha recolzat al llarg d’aquests anys, a
tota la gent que ha treballat i col·laborat amb nosaltres, al nostre tècnic
Rosky, al nostre road-mànager Sapo
i especialment a tots els músics que
han passat pel grup durant aquests
30 anys. Ha sigut un plaer compartir
tots aquests moments amb vosaltres.
Sempre endavant!

MÚSICA
Dr. Calypso
Dia i hora: Dimarts 21 (després
del concert de The Murphies)
Lloc: Parc de Can Mulà
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MÚSICA EL GRUP MOLLETÀ REVELARÀ DIMARTS A CAN MULÀ ALGUNS DELS NOUS TEMES

The Murphies farà un tastet del
proper disc al parc de Can Mulà
the murphies

amb la mateixa línia característica
de la banda: "no ens casem amb
cap estil i hi haurà des d'ska clàssic fins a ska més modern. Serà
un disc heterogeni, com sempre".

Set anys després

INICIS Concert amb els Malarians entre l'any 1995 i el 1996
the murphies

ACTUALITAT Concert a l'Apolo amb els Maroon Town l'any 2016
"Ens va venir de sobte". Així explica David Puigdomènech, membre
de la banda molletana The Murphies, com van rebre la trucada per
actuar la darrera nit de la festa major de la seva ciutat.
Ara mateix es troben en procés
de gravar el disc nou i no tenien
intenció de fer cap concert a l'estiu.
Tanmateix, la motivació de tornar a
fer de teloners de Dr. Calypso, com
el 2012, però en aquest cas en la

gira de comiat dels barcelonins, ha
estat un bon al·licient per acceptar
la proposta: "se'ns va presentar
l'ocasió i ens venia de gust tornar a compartir escenari amb
Dr. Calypso".
Poc es pot revelar d'aquest nou
disc, però, més enllà que estarà
compost per 11 o 12 temes i que,
"si tot anés bé, el presentarem
al desembre". Pel que fa als estils
musicals, els molletans seguiran

El 2011 va renéixer The Murphies.
Amb la insistència de les colles de
Morats i Torrats, la banda va decidir continuar el projecte musical,
que estava aturat des del 2005,
amb una formació renovada. Actualment la banda està formada per
David Puigdomènech (saxo tenor),
Bernardo García (trompeta), Pere
Masafret (trombó), Fran Gil (guitarra), Oriol Pujol (teclat), Agustí
Ciurans (bateria), Xavi Martínez
(baix) i Dani González (veu).
Aquest és un dels motius pels
quals Puigdomènech creu que el
parc de Can Mulà s'omplirà dimarts
21 a la nit, com a mínim amb la gent
de les colles: "va ser el jovent de la
ciutat que ens va demanar que hi
tornéssim".
Sigui com sigui, el concert estarà caracteritzat per un ambient
de "festa, bon rotllo i ganes de
passar-ho bé" habitual en el grup.
A més, hi haurà sorpresa, i és que
es podrà sentir per primer cop alguna cançó del nou disc que estan
preparant: "caurà alguna novetat
perquè la parròquia molletana
sigui la primera en sentir-la".

concerts
The Murphies
Dia i hora: Dimarts 21 (0.30 h)
Lloc: Parc de Can Mulà
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MÚSICA LA BANDA DE LES TERRES DE L’EBRE OFERIRÀ UN DELS SEUS ESPECTACLES ENÈRGICS I FESTIUS A L’ESCENARI DEL PARC DE CAN MULÀ

Pepet i Marieta i la 'Revolució
dels somnis' a la nit de les colles
El 2014, Corre l’estiu es va convertir en la sintonia estiuenca de
TV3. Aquella cançó va acabar de
donar l’empenta a la popularitat
de Pepet i Marieta, una formació
de les Terres de l’Ebre que porta
una llarga trajectòria musical amb
vuit treballs discogràfics al sarró. I
l'any passat van treure el seu darrer disc, La revolució dels somnis
(Música Global).
El 2004 el grup guanyava l’Enganxa’t a la música i l’Ebremusik,
els dos concursos que permetrien a l’alma mater del grup, Josep
Bordes, enregistrar Sempre hi ha
un pedaç pa un descosit (Singulars,
2004) i convertir el seu projecte
en solitari en una banda de set
músics amb la festa i el compromís
per bandera. Aquell primer any ja
van participar en el Senglar Rock,
l’Acampada Jove o el programa de
cap d’any de TV3. Després vindrien dos discos sota la producció
de Marc Parrot: Xalera (Discmedi,

concerts

pepet i marieta

La MiT de les Colles
Concert del grup local
El Ventilador, Pepet i Marieta
i djs Light Riders
Dia i hora: Divendres 17 (0.30 h)
Lloc: Parc de Can Mulà
Torratasques amb Zebrass
i Èpica Band
Dia i hora: Diumenge 19 (18 h)
Lloc: Inici a plaça Joan Abelló

LA FORMACIÓ La banda està formada per set músics amb Josep Bordes (al centre) com a alma mater
2006) i La Pelu (Singulars, 2008),
amb què guanyarien visibilitat i
començarien a sonar per les principals ràdios del país. Però si amb
alguna cançó van aconseguir treure el cap entre el gran públic va
ser amb Me moles, el single del seu
quart disc, Qui no plora no mama
(Satélite K, 2010), un cant a l’amor

gens convencional amb un videoclip trencador que els va portar
a grans festivals com el BAM, el
Mercat de Música Viva de Vic o
l’Altaveu. A principis del 2014 arribava Lo món d’un mos (Mésdemil, 2013), amb la cançó La mani
que marcaria el punt d’inflexió de
la seva carrera, ja que, rebatejada

com La Via, va esdevenir l’himne
de la Via Catalana de 2013.
Després de l'èxit amb Corre l’estiu, Pepet i Marieta retrona arreu
amb una gira maratoniana de més
de 40 concerts sense treva. Tot seguit, el 2015, arriba el seu treball,
La sal de la vida (Música Global,
2015). Al setembre, poques setmanes abans del referèndum de
l'1 d'octubre, també van treure
una cançó, Sí, per la república catalana, i La Cova és el darrer single del grup format per músics de
banda i banda del riu de la Sénia.
Josep Bordes (veu i guitarres),
Xavi Riba (guitarres), Camil Burato (trombó), Carlos Manzanares
(saxo, acordió i teclats), Jaume Torné (trompeta), Ignasi Palau (baix) i
Guillem Arnau (bateria) faran ballar
tot el públic que aplegui enguany la
MiT, la nit musical organitzada per
les colles de Morats i Torrats.

El Ventilador hi actuarà abans

L'actuació de Pepet i Marieta serà
divendres, just després del grup

EMPRESES
ASSESSORS EMPRESARIALS

PYMES

local El Ventilador, Una banda
formada el 2011 que inicialment
versionava cançons de grups com
Estopa, Los Delinquentes i La Pegatina, entre altres, i que ara també inclou els onze temes llançats
en el seu primer disc d'estudi,
Sona (Amplifire Studio, 2016), que
es pot descarregar gratuïtament a
elventilador.bandcamp.com.
La nit la tancaran els també molletans djs Light Riders, que portaran un espectacle "fet des de la
passió pels grans formats de djs
del moment" i amb una sessió
variada que anirà des de Doctor
Prats fins a David Guetta, passant
per Skrillex o ACDC.

Zebrass al torratasques

El grup Zebrass serà una de les
bandes que amenitzarà diumenge
la 12a edició del torretasques. Es
tracta d'un grup musical inspirat
en les bandes de carrer de Nova
Orleans, que pren melodies de
hits de moda per jugar-hi, combinar-les amb material propi, ritmes jamaicans, cançons catalanes
i esperit jazz, per aconseguir que
la gent balli i segueixi la banda
mentre els seus integrants improvisen i es deixen portar pel ritme
amb les seves trompetes, saxos,
tubes i percussió. Hi aniran acompanyats de la també banda de carrer Èpica Band.

AUTÒNOMS

PARTICULARS

Seguim oferint

Nous serveis

Dret de família i successions
Obligacions i contractes
Dret bancari
Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

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

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès.
Tel. 935 703 991 | Fax 935 939 849
Email: administracio@asemax.org
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MÚSICA L’ESCENARI DE CAN MULÀ APLEGARÀ ELS MEMBRES DE LA BANDA LIDERADA PER BENITO INGLADA PER POSAR EL BALL I L’HUMOR A LA NIT DE DIUMENGE

El retorn d'Hotel Cochambre
i Víctor Magán, a Can Mulà
Les festes de Mollet i Hotel Cochambre van gairebé de la mà. A
excepció de l'any passat, quan la
banda va saltar de la programació,
els Cochambre són uns fixes en els
concerts del parc de Can Mulà.
El grup de versions format per
Benito Inglada –pregoner de la
festa de Mollet l'any 2015– Charlie
Cuevas, Diego Marín, Danny Navarro i Miguel Pino tornarà a contagiar la seva energia al públic i el farà
embogir la mitjanit del dissabte al
parc de Can Mulà amb el seu espectacle de versions Cucaracha Tour.
Amb divuit anys d’experiència damunt l’escenari i amb tres

premis ARC de l’Associació Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya,
Hotel Cochambre s’ha convertit
en un referent de les festes populars. Les seves actuacions són
una barreja de qualitat musical i
humor juntament amb una posada en escena ben treballada que fa
que la banda sigui una de les més
sol·licitades a Catalunya.
És precisament això, la posada
en escena, una de les característiques més destacades de la banda.
Els espectacles giren al voltant
d’un hotel desnonat que en la
seva època daurada va acollir mú-

sics de primera fila. Cadascun dels
membres de la banda interpreta
un paper dins d'aquesta història:
hi ha un conserge, un ascensorista, un recepcionista, un aparcacotxes i servei d’habitacions.
Tots plegats, amb la voluntat de
sobreviure, decideixen interpretar els èxits dels artistes que es
van allotjar al seu hotel.
Les seves actuacions són un viatge a través del temps des dels
anys 80 fins a l'actualitat, que permeten a totes les generacions gaudir de la seva música. El repertori
d’Hotel Cochambre va del Barrio
a Depeche mode, de Bon Jovi a

HOTEL COCHAMBRE

BANDA Nova actuació dels treballadors de l'Hotel Cochambre
Rafella Carra, de Maná a Xuxa o
de Pereza a Bruno Mars. Tampoc
faltarà el rock d’AC/DC i Bon Jovi,
el pop d’El canto del loco i Maldita
Nerea, i fins i tot els ritmes llatins
de cantants com Don Omar.
Després dels Cochambre, els
djs Albert González i Marc Xicota
allargaran la festa fins que comenci la despertada (7 h) amb unes
sessions on no faltarà la música
electrònica més reconeguda ni els
temes llatins amb més ritme.

El millor dj d'Itàlia i Víctor Magán

La nit de diumenge, per la seva
banda, acollirà una de les parades
del Wikolia Tour 2018. Es tracta
del festival "més fresc de l'estiu
on es concentren els millors artistes urbans i d'electrònica del
panorama nacional i internacional", que porta una gran posada
en escena amb animació, speaker,
xou de confeti, pluja de regals i
mapping. La regidora de Cultura,
Mercè Pérez, ho va definir en la
presentació de la festa major com
"una macro gran discoteca" que
respon "a una demanda que ens
arribava per diferents canals.
Així que aquest any ho provarem, a veure com ens va".
I els dos djs que aterraran al parc
de Can Mulà, de la mà del Wikolia Tour, són Jack Mazzoni i Víctor

Magán. El primer s'autoanomena
al seu web com "el millor dj d'Itàlia", on també es pot llegir que "les
seves sessions estan compostes
per sons molt potents i és impossible no ballar mentre sents
les seves mescles".
Víctor Magán –germà del creador de l'electro-latino, Juan
Magán– és l'altre dj que pujarà a
l'escenari de Can Mulà durant la
nit de diumenge per punxar música electrònica. Fora de l'ombra
del seu germà, Víctor ha aconseguit un disc Doble Platí en vendes, així com diversos discs Platí
Streaming i també diversos discs
Or Streaming. Per tot plegat, el
badaloní és un dels djs i un dels
productors espanyols amb major
projecció internacional.

concerts
Parc de Can Mulà
Hotel Cochambre i Albert
González i Marc Xicota DJ
Dia i hora: Dissabte 18 (0.30 h)
Lloc: Parc de Can Mulà
Wikolia Tour Dj’s amb Jack
Mazzoni & Víctor Magán
Dia i hora: Diumenge 19 (0 h)
Lloc: Parc de Can Mulà
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MÚSICA LA BANDA BAIXVALLESANA OFERIRÀ DILLUNS 20 LES SEVES CANÇONS EN AQUEST ESDEVENIMENT ORGANITZAT PER LA COLLA DELS TORRATS

Nit Destil·lada amb els
montmelonins Catfolkin
catfolkin

EN ACCIÓ Els set membres de la banda –a l'escenari– posaran dempeus el públic del parc de les Pruneres
El grup baixvallesà Catfolkin serà
el protagonista de la Nit Destil·lada organitzada per la colla dels

Torrats dilluns (22 h) al parc de
les Pruneres. La banda està formada per quatre montmelonins –Tito

Álvarez (veu), Alberto González
(acordió i veu), Carlos Sáez (baix i
veu) i Ernest Roca (bateria)– i tres

membres més –Andrea Cárdenas
(violí i veu), Pep Rubio (guitarra i
veu) i Julia Gual (flauta i veu)–.
El folk-rock festiu en català predominarà en el concert, en el qual
no faltaran els temes del seu disc
Que no s'aturi (Discmedi 2018).

Quatre anys intensos

Catfolkin fa quatre anys que es va
formar com a banda, i en aquest
període han tingut temps de guanyar diversos reconeixements. El
2015 va ser el Premi Sant Jordi Fira
de Músics de Cardedeu i el premi a
la millor banda celta del concurs
Wild Geese. El 2016 també van ser
nomenats com a millor banda, en
aquest cas en llengua catalana i al
concurs de música de Badalona. I
el 2017 van rebre el Premi Talent a
la cançó amb La nostra Barcelona i
el primer premi al VinebreSona, i
van ser finalistes del concurs Sons
de la Mediterrània.
El guardó més recent que han
rebut ha estat a casa. A finals de
juny, a l'inici de la festa major de
Montmeló, l'Ajuntament va obsequiar Catfolkin amb el segell del
municipi –el Mó– per la seva versió de La polca de Montmeló.

Directe a la festa!

L'Associació de Música i Art de Mollet (AMAM) muntarà un any més
el Directe a la festa!. Serà dijous
(21 h) al parc de Lluís Companys
en un acte que engegarà amb els
concerts de la cantautora molletana Ona MN, que delectarà els assistents amb la seva música pop, i dels
rockers barcelonins Whiskey Lies.
En acabar, arribarà el torn del
karaoke en el qual podrà participar tothom qui s'hi apropi. Durant
la nit, a més, AMAM oferirà un servei de serveis per als assistents.

Pintxos i còctels musicals

Morats i Torrats proposen també
altres activitats que van acompanyades d'actuacions musicals.

concerts
Pintxos a la fresca amb Status
Tutis i dj Maceta Sound Beat
Dia i hora: Dilluns 13 (21 h)
Lloc: El Jardinet
Còctel Rebel amb dj Mantis
i dj Pedrito
Dia i hora: Dimecres 15 (21.30 h)
Lloc: Mercat Vell
Directe a la festa!: Música en
directe i karaoke popular
Dia i hora: Dijous 16 (21 h)
Lloc: Parc de Lluís Companys
La Nit Destil·lada:
Concert de Catfolkin
Dia i hora: Dilluns 20 (22 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

D'una banda, els Morats organitzaran dilluns 13 d'agost (21 h)
pintxos a la fresca al Jardinet. Durant l'acte hi actuaran els paretans
Status Tutis, que faran tornar el
públic a l'època dels grans hits del
rock, i a més oferirà temes "amb
un gir de rosca molt tuti: apte
per tuti els públics, tuti els gustos i tuti els status". I tot seguit
serà el torn dels molletans dj Maceta Sound Beat, amb una barreja
d'estils que van des dels hits més
actuals fins a la música alternativa, passant pels clàssics de la música en català.
I d'altra banda, els clans X i Trifàsics dels Torrats muntaran al
Mercat Vell dimecres 15 (21.30
h) el còctel rebel, un concurs de
begudes en el qual pot participar
tothom qui porti almenys 1,5 litres de còctel. Durant el concurs
i el sopar –també hi haurà servei
d'entrepans i begudes–, dj Mantis i dj Pedrito Fyah amenitzaran
la nit amb música ben variada
per fer ballar els assistents, entre
les quals hi haurà reggae, dancehall, mesitssatge, rock, hiphop o
drum'n'bass. i
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CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ·
CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

NUESTROS SERVICIOS
n No hace falta cita previa ni traer fotos.
n Entrega inmediata provisional de DGT
para conducir. n Tramitación gratuita.
Solamente se paga la tasa de tráﬁco.
n Recibe su carné en casa. n Reclamación gratuita si no lo recibe. n Recuperación gratuita del carné caducado, mismo
precio. n Entrega gratuita de fotos para
las obtenciones de permisos.

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€

Información al

639 857 650

NUESTROS CENTROS
MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com

LUNES
11-13 h
JUEVES 17 - 20 h
SÁBADO 11 - 13 h

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

18 -20 h
11 - 12 h
18 - 20 h

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

20.00 -21.00 h
09.30 - 10.30 h

PARKING
GRATUITO
30 MIN

PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM
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MÚSICA ENGUANY SERAN DUES LES ORQUESTRES QUE ACTUARAN A LA GRESCA MOLLETANA LES NITS DE DISSABTE I DIMARTS

L'Orquestra Privada i la Internacional
Maravella porten el ball de nit
La música de ball és un clàssic de
qualsevol festa major. En aquesta ocasió, Mollet comptarà amb
l’actuació de dues orquestres de
prestigi reconegut per amenitzar
les nits de dissabte i dimarts.
D’una banda, dissabte (23 h)
l’Orquestra Privada oferirà una actuació d'allò més fresca i diferent.
Començarà amb música de tota
la vida ben arranjada per atraure
a la pista els indecisos i obrir la
gana rítmica al personal més estàtic. Ja entrats en sintonia i en un
ambient de bon humor, comencen
els ritmes tropicals amb txa-txatxàs, merengues, cúmbies i boleros, seguits d'un assortit de melodies calentes i instants festius de
gran vivacitat, del rock'n'roll més
clàssic fins als sons de temporada.
La segona part del ball de nit té
una vena vena més afrodisíaca i
festiva, tot i que també hi ha tastets de música negra i rock del país
per acabar amb un explosiu còctel
de fi de festa. Tot plegat amb un

arxiu

orquestres
Ball d'inici de festa major
amb l'Orquestra Privada
Dia i hora: Dissabte 18 (23 h)
Lloc: Envelat
Concert de festa major
amb l'Orquestra
Internacional Maravella
Dia i hora:Dimarts 21 (18.30 h)
Lloc: Envelat
Ball de fi de festa amb
l'Orquestra Internacional
Maravella
Dia i hora: Dimarts 21 (23 h)
Lloc: Envelat

ORQUESTRA INTERNACIONAL MARAVELLA El conjunt fa més de 60 anys que porta la música catalana arreu d'Europa
directe rigorosament interpretat
per un grup que s'ho passa d'allò
més bé tocant: l'Oquestra Privada.

La Maravella, un clàssic

Dimarts serà el torn de l’Orquestra
Internacional Maravella, un clàssic de la festa major molletana. A

les 18.30 h tindrà lloc el tradicional concert de tarda a l’Envelat,
mentre que a partir de les 23 h hi
haurà, també a l'Envelat, el ball de
fi de festa, que inclourà el ball del
fanalet –a la mitjanit– i el veredicte
de la festa major d'enguany.
Pel que fa al concert de tarda,

s'hi podrà escoltar des de música
tradicional catalana fins a grans
esdeveniments de la música lírica,
així com també sofisticades peces
de virtuosisme per a instruments i
clàssics de tots els temps. En aquest
cas les entrades costaran 1 € –no es
podran adquirir més de sis entrades per persona–. Els diners recaptats amb les entrades, juntament
amb les recaptacions dels concerts
del Museu Abelló i de l’espectacle
de diumenge a la nit a l’Envelat es
destinaran íntegrament als bancs
d'aliments de la ciutat.
Pel que fa al ball de nit, l'Orquestra Internacional Maravella

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.

Un conjunt premiat

Sota la direcció d'Eduard Font,
l'orquestra compta amb una dotzena de músics i quatre cantants:
Imma Comadevall, Benjamí Felip,
Andreu Montiel i Meritxell Galán.
Des del 1951, any en què va ser
fundada l'orquestra, el grup ha recorregut els escenaris de gairebé
tot Europa. Per això, i pel fet de
ser l'orquestra pionera en interpretar música catalana cantada
–en uns moments prou delicats
per fer-ho– i portar el folklore català arreu del continent, el govern
de la Generalitat va lliurar fa uns
anys a la Internacional Maravella
la Creu de Sant Jordi.
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MÚSICA VA SER LA MILLOR BANDA DE VERSIONS DEL 2017

HI CANTARÀ ACOMPANYADA DEL SEU PARE, OCTAVI MILL, I DEL PIANISTA ESTEVE COLL
L80P

EN ACCIÓ Daniel, Toni, Xavi, Marc, Jonathan i Víctor ompliran Can Mulà

El millor pop-rock dels 80
L80P (Los 80 Principales) omplirà la nit de diumenge 20 el parc
de Can Mulà amb la millor música
nacional i internacional del poprock dels anys 80. No faltaran I
want to break free de Queen, My
sharona de The Knack, Video killed the radio star de The Buggles,
Purple rain de Prince, Livin' on a
prayer de Bon Jovi, La chica de
ayer de Nacha Pop o Insurrección
d'El último de la fila.
La banda, que va guanyar l'any

passat el premi ARC a la millor
gira per festes majors per a grups
de versions o tributs, està formada per Daniel Escamilla (veu i
guitarra), Toni Duque (baix i veu),
Xavi Lario (guitarra), Marc Ferrando (teclats), Jonathan Argüelles (bateria) i Víctor Fernández
(tècnic de so). Alguns d'aquests
músics han estat membres de les
bandes d'artistes de primera línia
com Ana Torroja, Lluís Llach o
Antonio Orozco.

Vermut musical amb la
martorellenca Júlia Mill
La cantant martorellenca Júlia
Mill, de 17 anys, amenitzarà diumenge 19 (13 h) el vermut popular de festa major –vermut,
patates i platillo per 4,5 €–, que
organitza el Frankfurt Xurreria –a
l'avinguda Llibertat– amb la col·
laboració del Celler de Can Roda,
de Santa Maria de Martorelles.
Ho farà acompanyada del seu
pare, Octavi Mill (veu, guitarra i
baix), i d'Esteve Coll (piano), en un
concert de jazz i soul, amb moltes
cançons dels anys 80. "És la mú-

sica amb la qual vaig créixer",
afirma Júlia. Els assistents podran
gaudir d'un "petit concert que
surt del cor" i on l'objectiu és "que
passin una bona estona".
"Amb 7 anys el meu pare –que
tenia un grup de música– em va dir
'vine a cantar amb nosaltres'".
Així va començar la seva carrera
musical. L'any següent va entrar al
conservatori a estudiar piano i més
endavant ha derivat cap al piano
jazz musical. Ara, començarà a estudiar teatre musical.

j.m.

JÚLIA MILL

música

Música sobre rodes arreu
de la ciutat, amb La Dinamo

Vermut popular de Festa Major
amenitzat per Júlia Mill
Dia i hora: Diumenge 19 (13 h)
Lloc: Av. Llibertat (Frankfurt Xurreria)

La Dinamo portarà a Mollet Music
on Cycles dilluns a la tarda. Es tracta d'un concert sobre rodes que es
desplaçarà pels carrers del centre
de la ciutat. L’asfalt molletà es convertirà en un escenari improvisat
gràcies a un vehicle fet de bicicletes rovellades que transporta set

Los 80 Principales
Dia i hora: Dilluns 20 (0.30 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

músics que reparteixen funk a tot
aquell qui es creua al seu camí.
La música funk i el groove es fusionen amb una posada en escena
intensa i divertida, amb temes originals i amb adaptacions molt lliures dels clàssics del funk, o de bandes més actuals o desconegudes.

Espectacle itinerant pels
carrers del centre – La Dinamo
Dia i hora: Dilluns 20 (19.30 h)
Lloc: Inici al CC La Marineta
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TRADICIONS I COSTUMS L'ENTITAT ORGANITZA EL CONCERT I LES BALLADES DE LA FESTA

Cita amb la Jovenívola de
Sabadell i la Ciutat de Terrassa
arxiu

adreçat a la gent gran, enguany
amenitzat pel Duet Leyenda. L'acte
està organitzat per l'Ajuntament i
l'Associació de Balls de Saló.

popular
Concert de sardanes amb la
Jovenívola de Sabadell
Dia i hora: Diumenge 19 (18 h)
Lloc: Envelat

SARDANES Com és habitual, hi haurà un concert i dues ballades
La plaça Catalunya i l’Envelat seran
els escenaris que acolliran un any
més el concert i les ballades de sardanes, la dansa tradicional catalana
que enguany torna a tenir un paper
destacat al programa de festa major
de la mà de Tradicions i Costums.
En aquesta ocasió seran dues les cobles que posaran la música a les trobades: la Jovenívola de Sabadell i la
Ciutat de Terrassa. La primera, amb

una llarga trajectòria i un fort lligam
amb la ciutat després de l’enregistrament del disc Sardanes a Mollet,
farà el concert de diumenge (18 h)
a l'Envelat i la ballada posterior (20
h) a la plaça Catalunya. La històrica
i inquieta cobla Ciutat de Terrassa,
en canvi, sonarà dilluns (19 h) a la
plaça Catalunya. També dilluns a la
mateixa hora serà el torn, al Mercat
Vell, del tradicional Ball de Rams

Ballada de sardanes amb la
Jovenívola de Sabadell
Dia i hora: Diumenge 19 (20 h)
Lloc: Plaça Catalunya
Ball de la Gent Gran, amb
el Ball de Rams, amenitzat pel
Duet Leyenda
Dia i hora: Dilluns 20 (19 h)
Lloc: Museu Joan Abelló
Ballada de sardanes
Cobla Ciutat de Terrassa
Dia i hora: Dilluns 20 (19 h)
Lloc: Plaça Catalunya
Organitza: Tradicions i Costums
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BESTIARI FESTIU LA FIGURA D'UNA CUCA LLARGARUDA SE SUMA A LA VOLUPTUOSA SANTA TECA I AL FEROTGE MOLL FER

La Cuca Molla deixa els Pinetons
per fer festa major
un grup de famílies amb nens
petits i amb el suport del Casal
Cultural –que n'ha assumit el
cost– la Cuca Molla ha nascut
"perquè els nens i nenes de
Mollet tinguin bestiari festiu
propi i per deixar per al poble
una imatge pròpia de la nostra
festa que perdurés", expliquen
Oriol López Mayolas i David Carbonero, impulsors de la bèstia.

Amb cos i ànima
Arribada
dels Pinetons
i amb moltes ganes de
xerinola, la Cuca Molla s'estrenarà enguany com a nou bestiari de
la festa major i de la ciutat. Impulsada per

Amb una llargada de gairebé de nou metres, el cos de la Cuca Molla ha estat una
realitat gràcies a la tasca de tres artistes
que han construït la figura: David Ventura, del taller Ventura Hosta de Navata (Alt
Empordà), creador del cap; Jordi Rabasa,
de Martorelles, que ha treballat l'esquelet
de l'animal; i el sastre molletà Josep Tar-

rés, que n'ha teixit la vestimenta.
Però com diuen els mateixos impulsors, la cuca, a més de tenir cos,
té ànima, i la peça va acompanyada
d'una música, creació de la molletana Gemma Rovira; i d'una història i una
auca ideada per López i Carbonero i que
ha il·lustrat la també molletana Gisela
Bombilà.
L'estrena de la Cuca Molla serà
diumenge 19, a les 12 h. La bèstia
serà portada per un adult al capdavant i per 15 nens i nens a l'interior, que caminaran al ritme dels
bastoners que l'acompanyaran
pel carrer. La cercavila sortirà
del Casal Cultural i arribarà a la
plaça Prat de la Riba, on, acompanyada de la música de les gralles i
la percussió farà el seu ball per després tornar al seu cau.

A la ciutat de Mollet
hi ha passat una història
increïble de veritat

Si saps observar del que
estàs envoltat veuràs que
algun somni es fa realitat

Ja sabem que a Mollet hi ha
pocs turons; a dalt d'un
d'ells hi trobem els Pinetons

Avis i pares s'hi acostaven a
berenar i molts de vosaltres
hi aneu a jugar

Als seus pins hi ha pinyons;
a la nostra història, hi haurà
animalons

I ben amagada entre tota
aquesta colla en una pinya
hi vivia la Cuca Molla

Molts sols i moltes llunes
anaven passant, i a poc a poc
la Cuca es va anar fent gran

Quan la Cuca escoltava
xerinola, ella, contenta, no
se sentia tan sola

la música i les danses la feien
somiar en un món fantàstic
on podria ballar

La pinya un dia el seu pes no
va poder resistir i la Cuca del
seu cau va poder sortir

I quan arriba el dia de la
Festa Major la Cuca baixa a
Mollet plena d'emoció

Si la veus ballant pels
carrers de la ciutat no
dubtis d'afegir-t'hi,
tothom hi és convidat!
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Els emblemes de les colles
La Cuca Molla és el nou element
festiu que s'incorpora a la gresca
d'estiu. Però la festa major també
ha estat motiu d'inspiració per
crear les darreres figures de bestiari a Mollet, que des de fa uns
anys, compten amb el Moll Fer
i la Santa Teca, dos elements del
patrimoni cultural local promoguts per les colles de Morats i
Torrats.
El 2009, la colla dels Torrats presentava el Moll
Fer, la primera bèstia de
la ciutat, que a més
de llençar foc, raja
aigua i pixa vi.

Creada per Dolors Sans, constitueix una de les figures més
singulars del bestiari tradicional
i festiu català, amb la particularitat que es pot partir per la meitat,
just per l’espina. El Moll només
es separa en dues bèsties per les
festes majors d'estiu i hivern de
Mollet.

La història explica que, ja en
temps dels romans, un moll gegant
recorria els carrers gemegant i escopint foc, i atemoria els vilatans.
Anys més tard, el moll no tolerava
les injustícies dels senyors feudals
i els assaltava els cellers per després repartir el vi entre el poble.
Des de llavors, va viure molts anys
amagat als cellers de les caves
Can Gomà i, per això, cada any els
Torrats invoquen el moll des de la
porta de l’actual teatre municipal.

La deessa morada

Els Morats es deuen al bon menjar
i per això veneren la deessa Santa Teca,
una
figura
que la colla
va presentar
el 2011 i que
treuen en di-

39

bestiari
Processó de la Santa Teca
fins a Can Mulà
Dia i hora: Dissabte 18 (després de
l'Encesa del campanar)
Lloc: Plaça Prat de la Riba
La Invocació del Moll Fer
Dia i hora: Dijous 16 (21 h)
Lloc: Can Gomà amb Jaume I
Ball del Moll Fer
Dia i hora: Dissabte 18 (23 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba
Cercavila de la Cuca Molla
Dia i hora: Diumenge 19 (12 h)
Lloc: Casal Cultural

ferents actes de la festa major: el
Tapes Tour, el Pregó i la Processó
de la Santa Teca, que organitzen
després de l’Encesa del Campanar
(dissabte nit). La Santa Teca va ser
construïda per Karlos Kosas i
representa la deessa del menjar, per això la veureu sempre
envoltada de menjar, amb l’espina
d’un moll a la mà dreta i un pernil
a la mà esquerra.
Per venerar-la, els Morats canten: "A Santa Teca demanem / allà
que és tant gloriós / nits llargues i
ben golfes / i bona festa major".
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CULTURA POPULAR LA FALTA DE COLLES DISPONIBLES A MITJANS D'AGOST FA QUE ENGUANY NO ES DISPUTI LA CERCAPICADA

Els Gegants de Montblanc,
convidats a la festa molletana

gegants
Cerimònia d'inici de festa
major amb ball de gegants i
pilars de Castellers
Dia i hora: Dissabte 18 (20 h)
Lloc: plaça Prat de la Riba
arxiu

Missa del Vot de Poble
amb presència
dels Gegants de la ciutat
Dia i hora: Diumenge 19 (12 h)
Lloc: Església de Sant Vicenç
Plantada de Gegants
Dia i hora: Diumenge 19 (18 h)
Lloc: plaça de l'Església
Passejada de Gegants, amb
les colles geganteres de
Montblanc i Mollet
Dia i hora: Diumenge 19 (18.30 h)
Recorregut: plaça de l'Església,
av. Jaume I, rambla Fiveller,
c. Barcelona i pl. Prat de la Riba
Ballada de Gegants
Dia i hora: Diumenge 19 (19.30 h)
Lloc: plaça Prat de la Riba

Diumenge a la tarda, en Vicenç,
na Marinette, en Mir, la Guillema
i la gegantona Mariona tornaran
a passejar pels carrers de la ciutat
guiats per la Colla Gegantera i el
seguici musical de les gralles i els
tabals. Enguany, comptaran amb

la companyia dels seus homòlegs
de Montblanc, d'on són originaris
uns dels gegants més antics de Catalunya. Montblanc és, de fet, una
vila amb gran tradició gegantera i
l'any 2006 va ser proclamada Ciutat Gegantera de Catalunya. La vila

té una parella de gegants datats
de l'any 1864 i una colla de capgrossos anomenats popularment
nanos, datats de finals del segle
XIX o principis del XX, ja que se'n
desconeix la data exacta de construcció. Els gegants vells de Mont-

blanc no tenen noms propis i els
veïns els coneixen com el Gegant i
la Geganta, i des del 1992 el municipi compta amb una reproducció
dels gegants originals fets en fibra
de polièster, cosa que els fa molt
més lleugers.
D'altra banda, la vila compta
també amb els Veguers de Montblanc, Pere Berenguer de Vilafranca i la seva esposa Arsenda, els dos
gegants que acostumen a sortir en
cercavila. L'any 2008 els Amics dels
Gegants de Montblanc van decidir
fer dues figures noves per a l’entitat, i es van decantar perquè fossin
els primers veguers de Montblanc,
fundadors de la vila, i per rememorar el seu gloriós passat medieval.
Amb aquesta visita a Mollet, la
Colla Gegantera de Montblanc torna la visita que els molletans van
fer a la Conca de Barberà el passat
mes de maig.
A més de la passejada pels carrers del centre, els Gegants viuran

Els gegants van als focs
Dia i hora: Dimarts 21 (20.45 h)
Sortida: pl. Prat de la Riba
Org.: Colla Gegantera i Morats

la seva plantada a la plaça de l'Església la mateixa tarda a partir de
les 18 h, i a les 19.30 h serà el torn
de la ballada a Prat de la Riba. A
diferència d'anys anteriors, enguany no es disputarà la cercapicada per la falta de colles disponibles a mitjans d'agost. Després de
l'actuació de diumenge descansaran per agafar forces per dimarts
al vespre, quan els gegants aniran
en comitiva a veure els focs artificials de Prat de la Riba fins a l'entrada del Calderí.
Altres actuacions dels gegants
hauran estat dissabte, en la cercavila d’inici de festa major amb
el seguici popular amb ballada
inclosa a Prat de la Riba durant el
pregó, i la missa de Vot de Poble
diumenge al matí a l'Església de
Sant Vicenç.
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abans del concurs
Colla dels Torrats – Clan X i Trifàsics
22 h Parc de les Pruneres
Gimcana morada adulta
Colla dels Morats - Chipirón Clan

Mollet del Vallès

DEL 14 AL 21
D’AGOST

El Programa
Cultura
tradicional

Prova
puntuable

Dimarts 14
8.30 h Parc de les Pruneres
Passejada de gossos solidària
Inscripció 3 € - Els ingressos
aniran a la protectora Adopta un amic
Colla dels Morats - Bravats i Adopta un
amic

€

10 h Parc de Les Pruneres
WaterFight Mollet 2018 (punts de trobada: La Vermuteria i El Fax)
Colla dels Morats – Chipirón Clan i
Bravats
11 h Parc de Can Mulà
Torraparc – Gimcana infantil
Colla dels Torrats
11.30 h Parc de les Pruneres
Vermut jamaicà amb Purple Rockets
Colla dels Morats
18 h Club de Pàdel Can Prat
VI Torneig de pàdel torrat
Inscripcions 10 € per persona.
Sopar al Tastet del Pàdel: 5 €
Colla dels Torrats - Patrocina Can Prat
Pàdel Club

€

17.30 h Pl. Nacions Unides
Recorregut Tapes Xuxes Tour 2018
Inscripcions 3 €
Colla dels Morats

€

19.30 h Parc de les Pruneres
Animació infantil amb Sona que trona
Colla dels Morats
20 h Centre Cívic L’Era
Assaig especial dels Castellers de Mollet
Castellers de Mollet

€

Activitat de
pagament

En cas de pluja
Mercat Vell

21 h El Jardinet del Casal
Màgia i música al Jardinet – Màgia
amb Pere Rafart i música amb Los 1000
Hombres
Colla dels Morats

Dimecres 15
11 h Masia de Can Flaqué i recorregut
Cercavila infantil amb el Moll Fer
Colla dels Torrats
11 h Pl. Pau Casals
Classe de Cubatón solidari (Salsa
amb reggaeton)
Inscripcions 1 €. Tots els beneficis aniran
a l’entitat Think Outside que els donarà a
l’Ass. Catalana de Fibrosi Quística
Colla dels Morats – No Limits Dance
Studio

Dijous 16
11 h Mercat Vell
IV Torneig de vídeojocs de la Colla
dels Torrats
Preu 3 €. Inscripcions anticipades
Torrats- Vodkan’s i Tempranillos

€

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h Pavelló
Municipal d’Esports Plana Lledó
Torneig de bàsquet 3x3
Preu 12,50 € per persona, equips de 3
persones
Colla dels Morats- Los Espeteros – CB
Mollet

€

18 h Pl. Pau Casals
Partit sorpresa
Colla dels Morats – Chipirón Clan
20 h Pl. Pau Casals i recorregut
€ Kali Xuxes Tour 2018 – batucada
amb Black Clap
1 € tiquet Kali – 3 € tiquet Xuxes (limitats
a 150 tiquets). Got Colla Morats 1 €.
Colla de Morats – Bravats
20 h Pl. Catalunya
Assaig especial de Festa Major
Castellers de Mollet

€

12 h Pl. Pau Casals
“Tragabolas” humà - Inscripcions per
parelles a partir de les 11.30 h
Colla dels Morats – Bravats
13 h Pl. Pau Casals
Llançament de pernil
Colla dels Morats

€

14 h Pl. Pau Casals
Europaellada – plat de paella a 1 €
Colla dels Morats

18 h Parc de les Pruneres
Posa’t morat infantil amb inflables
Colla dels Morats
21.30 h Mercat Vell
Còctel Rebel amb DJ Mantis i Dj Pedrito
Equips mínim 5 persones. Cal portar 1,5
litres de còctel preparat. Inscripcions just

21 h Can Gomà - av. Jaume I i
recorregut
La Invocació del Moll Fer
Colla dels Torrats – Patrocina Fecosauto
21 h Parc de Lluís Companys
Directe a la Festa!
Música en directe i karaoke popular
Servei de bar
Ass. de Música i Art de Mollet (AMAM)

€

21.30 h Parc de les Pruneres
Sopar Morat
Preu: 4 € socis i 6 € no socis

(venda anticipada al Mercat Vell a partir
de dilluns 13 i fins exhaurir existències –
limitat a 200 tiquets)
Colla dels Morats		
22.15 h Mercat Vell
Sopar Torrat amb espectacle
2ladies
Preu 10 € socis i 12 € no socis
(venda anticipada al Mercat Vell a partir
de dilluns 13 i el mateix dia – limitat a180
tiquets)
Colla dels Torrats

€

23 h Parc de les Pruneres
Escuma golfa amb DJ Marvin
Colla dels Morats
01 h KèFem
Festa Morada
Colla dels Morats
01 h Bubu’s
Festa Torrada
Colla dels Torrats

Divendres 17

Colla dels Torrats
20 h Pl. Pau Casals
Màgia Torrada Magnífic,
Cia. Magicury
Colla dels Torrats
23 h Parc de Can Mulà
L’Engrescada de les Colles
(* 1 punt)
Colles de Morats i Torrats
00.30 h Parc de Can Mulà
La MiT de les Colles
Concert del grup local El Ventilador,
Pepet i Marieta i DJs Light Riders
Colles de Morats i Torrats

Dissabte 18
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h Mercat
Vell
Capta de sang (* 1 punt)
Ass. Donants de Sang del Vallès Oriental
- Banc de Sang i Teixits i Colles de Morats
i Torrats

10.30 h Rbla. Balmes
Pintada de guixos
Colla dels Morats – Les Moradetes

10.30 h Rbla. Balmes
Simultànies d’escacs, amb la participació
del Mestre Internacional Pere Garriga
Club d’Escacs Mollet

11 h Pl. Catalunya
Conta contes – “Vine a viure l’aventura”
Colla dels Morats

11 h Parc de les Pruneres
Aquàtic Torrat infantil i festa de l’escuma
Colla dels Torrats

17 h Parc dels Colors i recorreguts
Tapes Tour 2018
Acompanyament de Tirant lo Band
Preu 11 € socis i 13 € no socis
Colla dels Morats

12 h Pl. Pau Casals
Arrebossa’t! – Guerra de bombardes de
farina i pols de colors i remullada
Colla dels Morats

€

18 h Ca n’Arimon (piscina exterior)
Sessió d’aiguagim popular
Accés gratuït – aforament limitat
18 h Ca n’Arimon
Accés lliure a la piscina exterior
Aforament limitat
19 h Pl. Pau Casals
Circ Torrat amb Tot sol...i núvol,
Cia. LePuant

18 h Museu Abelló
Activitat familiar – Visita sensorial a la
Casa del Pintor. Edat de 18 mesos a 4 anys
18 h Ca n’Arimon
Accés lliure a la piscina exterior
19.30 h De pl. Pau Casals a pl. Prat
de la Riba
Cercavila d’inici de Festa Major
amb el seguici popular
Ajuntament de Mollet
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20 h Pl. Prat de la Riba
Cerimònia d’inici de Festa
Major amb ball de Gegants i
pilars dels Castellers
Pregó a càrrec de Santi Rodríguez
Ajuntament de Mollet 		
A continuació
Pl. Prat de la Riba
La Barrilada
Colla dels Torrats
22 h Museu Abelló
Concert a la terrassa del Museu
Rivolta. Entrades 2 €
Ajuntament de Mollet

€

22 h De pl. Pau Casals a pl. Prat de
la Riba
Correfoc de Festa Major amb
Diables de Mollet
Ajuntament de Mollet
23 h Pl. Prat de la Riba
Ball del Moll Fer
Colla dels Torrats – Col·labora
Bodega Segalés
23 h Envelat
Ball d’inici de Festa Major amb
l’Orquestra Privada
Ajuntament de Mollet
23.15 h Pl. Prat de la Riba
Nomenament del Morat i Torrat
d’Honor 2018
Colles de Morats i Torrats
23.30 h Pl. Prat de la Riba
Els Versots de Festa Major
Colles de Morats i Torrats
A continuació
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tament

Pl. Prat de la Riba - Campanar
Encesa del Campanar
Colles de Morats i Torrats i Ajun-

A continuació
Processó de Santa Teca fins a Can Mulà
Colla dels Morats - Salmó Fumat
00.30 h Parc de Can Mulà
Hotel Cochambre + Albert González
i Marc Xicota DJ
Ajuntament de Mollet

Diumenge 19
7 h Pl. Prat de la Riba
La Gran Despertada de Festa
Major (* 1 punt)
Colles de Morats i Torrats

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 h Parc de les Pruneres
Animació amb aigua Xip-Xap-Xops!,
Cia. Xip Xap
Ajuntament de Mollet
De 12 a 13 h Rbla. Balmes
IV Concurs de disfresses de paper
i animació a càrrec d’Un Toc de
Festa Per a nens i nenes de 0 a 12 anys
Ass. Col·leccionistes i Colla dels Morats

9 h Pistes de petanca Riera Seca
Torneig de petanca de Festa Major
Club Petanca Altaveu

13 h Av. Llibertat
€ Vermut popular de Festa Major
amenitzat per Júlia Mill
4,5 € (vermut, patates i platillo)
Frankfurt Xurreria – Col·labora Celler de
Can Roda (Santa Maria de Martorelles)

De 9 a 20 h Rbla. Balmes		
El Paperet, mercat de paper antic i
nou
Ass. Col·leccionistes

18 h Envelat
Concert de Sardanes amb la Cobla
Jovenívola de Sabadell
Tradicions i Costums

10.30 h Inici a pl. Prat de la Riba i
recorregut urbà fins al parc de Can Mulà
Passejada en bicicleta
Club Ciclista Plana Lladó - Col·labora
Esports Escuin
12 h Museu Abelló
Activitat familiar – Pinta la teva rajola!
Visita i taller de 6 a 12 anys
12 h Casal Cultural
Cercavila de la Cuca Molla

18 h Pl. Església
Plantada de Gegants
Colla Gegantera de Mollet

Casal Cultural

18 h Pl. Prat de la Riba
Diada Castellera de Festa Major
Margeners de Guissona i Castellers
de Mollet
Castellers de Mollet
18 h Inici a pl. Joan Abelló
XII Torratasques (+18 anys)
acompanyament musical amb
Zebrass i Èpica Band
Preu 10 € socis, 12 € no socis.
Colla dels Torrats

€

18.30 h Pl. Església i recorregut
finsa a la pl. Prat de la Riba
Passejada de Gegants –
Colla Gegantera de Montblanc i Colla
Gegantera de Mollet
Colla Gegantera de Mollet
19.30 h Parc de Can Mulà
Concert familiar amb Xiula
Ajuntament de Mollet – Col·labora Viena
19.30 h Plaça Prat de la Riba
Ballada de Gegants
Colla Gegantera de Mollet
20 h Pl. Catalunya
Ballada de Sardanes amb la Cobla
Jovenívola de Sabadell
Tradicions i Costums
20 h Museu Abelló
Visita guiada a l’exposició
Catifes de ciment.
El món de la rajola hidràulica
Museu Abelló
20 h Camp de futbol Germans Gonzalvo
Futbol – Trofeu Ciutat de Mollet
CF Mollet UE – UF Guineueta
Org. CF Mollet UE
21.30 h Parc de les Pruneres
Cinema infantil i familiar a la fresca
Coco i Tres anuncios en las afueras
Ajuntament de Mollet

€

22 h Museu Abelló
Concert a la terrassa del Museu
Raquel Lúa & Amaia Miranda

Entrades 2 € (aforament limitat)
Ajuntament de Mollet
22.30 h Envelat
Espectacle d’humor Como en casa
de uno... en ningún sitio, d’en Santi
Rodríguez
Entrades 2 € (aforament limitat)
Ajuntament de Mollet

€

00 h. Parc de Can Mulà
Wikolia Tour Dj’s amb Jack Mazzoni &
Víctor Magán
Ajuntament de Mollet

Dilluns 20
11 h Ca n’Arimon (piscina interior)
Sumem metres nedant, activitat
solidària per l’esport adaptat
Aportació 3 €
Ca n’Arimon - ADIMO

€

12 h Parc de les Pruneres
Festa infantil amb escuma
Escuma a la carta, Cia. Farsants
Ajuntament de Mollet
De 17 a 21 h Museu Abelló
Taller obert d’imants de rajoles
Per a totes les edats
18 h Av. Llibertat
Estirada del cotxe infantil (* 1 punt)
Colles de Morats i Torrats
18.30 h
Av. Llibertat
Estirada del camió (* 1 punt)
Colles de Morats i Torrats
19 h El Mercat Vell

FESTA MAJOR

dv, 3 agost 2018

Ball de la Gent Gran, amb el Ball de Rams
Amenitzat pel Duet Leyenda
Ajuntament de Mollet
i Associació de Balls de Saló
19 h Pl. Pau Casals
La Garrinada (* 3 punts)
Colles de Morats i Torrats
19 h Pl. Catalunya
Ballada de sardanes
Cobla Ciutat de Terrassa
Tradicions i Costums
19.30 h Inici a La Marineta i recorregut
Espectacle itinerant – La Dinamo
Ajuntament de Mollet

00.30 h Parc de Can Mulà
Los 80 Principales
Ajuntament de Mollet

Dimarts 21
D’11 a 14 h Parc de les Pruneres
Parc d’aigua - Aiguafest
Ajuntament de Mollet
12 h Pl. Pau Casals
Concurs de truites i vermut popular
Colla dels Morats i Ass.
Col·leccionistes de Mollet i Comarca
17 h Pl. Pau Casals
Corregot infantil (* 1 punt)
Colles de Morats i Torrats

21.15 h Pl. Pau Casals
Barbacoa popular
Colla dels Morats
22 h Parc de Les Pruneres
La Nit Destil·lada
Concert amb Catfolkin
Colla dels Torrats - Estel Torrat
22 h Pl. Pau Casals
Monòleg Morat amb Pepi Labrador
i Guillem Estadella
Colla dels Morats
22.30 h Pl. Prat de la Riba
Nit de màgia – Isaac Jurado
Imperfecto
Ajuntament de Mollet del Vallès
00 h
Av. Llibertat
Curses en roba interior (* 3 punts)
Colles de Morats i Torrats - Col·labora
Punt Love i El Fax

18 h Av. Llibertat
L’Afartada (*1 punt)
Colles de Morats i Torrats
18.30 h Envelat
Concert de Festa Major amb l’Orquestra
Internacional Maravella
Entrades 1 € - No es podran adquirir + de
6 entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet
19 h Pl. Pau Casals
Bubble Soccer
Preu 5 € persona.
Inscripcions al web de Torrats
Colla dels Torrats - Clan Absentes

€

19.30 h Parc de les Pruneres
Circ Set Up, Cia. Los Barlou
Ajuntament de Mollet
19.30 hAv. Llibertat i recorregut
Acte sorpresa Morat (cercavila)
Colla dels Morats

20.45 h Sortida pl. Prat de la Riba
Els Gegants van als focs
Colla Gegantera i Colla dels Morats
22 h El Calderí, darrera l’Escola Montseny
Piromusical a càrrec de Pirotècnia
Estalella
Ajuntament de Mollet
23 h Envelat
Ball de fi de festa amb l’Orquestra
Internacional Maravella
Ajuntament de Mollet
De 23.15 a 23.55 h Envelat
Venda de fanalets
Colles de Morats i Torrats
00 h Envelat
El Ball del Fanalet (* 1 punt)
Proclamació de la colla guanyadora
de la Festa Major 2018
Colles de Morats i Torrats
00.30 h Parc de Can Mulà
Murphies i Dr.Calypso
Ajuntament de Mollet

Els diners recaptats amb les entrades dels concerts al Museu Abelló,
el Concert de l’Orquestra Internacional Maravella i de l’espectacle de diumenge a la nit a l’Envelat es destinen íntegrament als bancs d’aliments de la ciutat.

€

Punt d'Informació de la Festa al Mercat Vell
Venda dels mocadors i altres materials de
les colles i entitats (del 13 al 16 d’agost,
de 18 a 21 h (dimecres 15 d’agost inclòs);
Venda d'entrades dels espectacles (del dilluns 13 al divendres 17 d’agost, de 18 a 21 h
(dimecres 15 d’agost inclòs).
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CULTURA POPULAR ELS CASTELLERS DE MOLLET TORNEN A SER DES DE L'ANY PASSAT UNA COLLA DE 7, LES CONSTRUCCIONS QUE PROMETEN FER PER FESTA MAJOR

Margeners de Guissona
serà la colla convidada
a la diada castellera
Els Castellers de Mollet afronten
la diada castellera de la festa major post 25è aniversari amb ganes
de treure’s el mal sabor de boca
després que l’any passat les coses no sortissin com esperaven.
El contratemps més important
va ser que la diada castellera de
la festa major local es va haver de
suspendre a causa dels atemptats
de Barcelona i Cambrils. I el convidat principal no era un qualsevol,
sinó la Colla Vella dels Xiquets de
Valls –no venien a Mollet des del
1985–, que tenia previst portar a
la plaça Prat de la Riba castells de
9, un fet que a Mollet només s’ha
vist dos cops: el 1993 i el 2012 a
càrrec dels Minyons de Terrassa.
A més, “ha estat impossible
tornar a convidar-los enguany
perquè aquest tipus de colles
tanquen les seves agendes a
més d’un any vista. Ens va afectar moltíssim el que va passar
l’any passat. De cara a l’any que
ve intentarem tornar a portar
alguna colla de 9”, explica Damià
Madrid, un dels caps de colla dels
verd claret. Ho demostra que els
Castellers de Mollet van tancar a
principis de 2016 la contractació

SERVEIS INFORMÀTICS
ORDINADORS I COMPONENTS
SERVEI TÈCNIC
XARXES I COMUNICACIONS
INTERNET

per la festa major de l’any passat.
Així que enguany s’ha hagut de
buscar uns altres convidats i els
escollits han estat els Margeners
de Guissona (Segarra), fundada
el 2007. La seva indumentària
és una camisa de color de terra
mullada. La seva millor actuació

L'any passat la colla va
suspendre la diada del
25è aniversari amb la
Vella dels Xiquets de Valls

fins el dia d’avui la van fer el 6 de
novembre de 2011 quan a la seva
diada van descarregar un 2 de 7,
un 4 de 8, un 5 de 7 i un pilar de
5. Però el primer cop que havien
aconseguit descarregar un 2 de
7 va ser precisament uns mesos
abans a la festa major de Mollet.
Pel que fa a la colla local, els seus
castells no tenen massa a envejar
als dels Margeners. “Puc assegurar que farem castells de 7 i alguns de nous. Estem molt forts
i volem seguir pujant de nivell”,
diu Madrid. Des de l’any passat els
Castellers de Mollet tornen a ser

castellers

colla de 7 gràcies a que el passat
29 d’octubre van aconseguir a la
plaça Prat de la Riba sumar 12
castells de 7 en tres anys en descarregar una clàssica de 7, el 3d7
i el 4d7. A més, en aquella diada
també van descarregar una torre
de 6, el que va permetre igualar la
millor actuació de diada de la seva
història, aconseguida el 2003.
A banda de la diada castellera,
els de verd claret també participaran al pregó i a la cercavila d’inici
de festa major amb el seguici popular, en què volen entrar a plaça
fent un pilar caminant.

castellers
Cercavila d'inici de
Festa Major
Dia i hora: Dissabte 18 (19.30 h)
Lloc: de Pl. Pau Casals a plaça
Prat de la Riba
Diada castellera amb
Margeners de Guissona i
Castellers de Mollet
Dia i hora: diumenge 19 (18 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba

La solució als teus
problemes informàtics
Servei a particulars i a empreses

REPARACIÓ I VENDA

CAP AMUNT Els Castellers de Mollet estan en el seu millor moment

ATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

Palaudàries 5
Mollet del Vallès

935 792 122
www.mdvnetinformatica.com
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CULTURA POPULAR EL CORREFOC RECORRERÀ MOLLET DE PAU CASALS A PRAT DE LA RIBA

El Ball de Diables celebra
35 anys amb foc als carrers
arxiu

CORREFOC Dissabte de festa major és sinònim de foc, guspires i fum
El Ball de Diables de Mollet està en
plena celebració del seu 35è aniversari. Ho fa en un bon moment
de forma –amb més de 80 membres a la colla– i amb diversos actes especials al llarg d'aquest any,
entre els quals una lluïda cercavila
amb tabalers, grallers i malabars
que va tenir lloc a començaments
d'abril amb una mona de Pasqua
dedicada expressament a l'entitat.

Un altre dels actes de celebració
de l'aniversari serà el tradicional
correfoc de festa major, que com
és habitual els últims anys recorrerà el tram entre les places Pau
Casals i Prat de la Riba dissabte
a partir de les 22 h. Després de
l'espetec de foc, guspires i fum
pels carrers del centre, el Moll
Fer agafarà el protagonisme amb
la seva dansa a Prat de la Riba, un

L'aniversari, reflectit en
l'Aparador del Museu Abelló

Des del passat 25 de juliol fins a
mitjans de setembre es podrà veure a l'Aparador del Museu Abelló
una exposició sobre els 35 anys
del Ball de Diables de Mollet. Com
explica el cap de colla, Manel Soria, volien "ensenyar-li al poble
el que comporta fer un correfoc, els assajos, els materials, els
trajes –des del primer, de 1983,
fins al d'ara–, els estris o tots els

tridents que han passat durant
aquesta època".
La mostra estarà un mes i mig,
fins a mitjans de setembre, i és,
com assegura el cap de colla, "una
manera de donar-li les gràcies a
tots els membres que han passat
per la colla durant els 35 anys;
que en 35 anys no s'hagi trencat
la colla, vol dir que hi ha moltes
ganes de foc i de pólvora".

dels punts àlgids de la celebració
festiva molletana. Com a novetat
d'aquest any, el Ball de Diables posarà a la venda un got commemoratiu de l'efemèride que servirà a
la seva barra a la zona de concerts
de Can Mulà.
Com és habitual, s'aconsella a
qui vulgui participar al correfoc
que vesteixi amb roba de cotó i
que eviti les fibres sintètiques,
ja que en cas de cremades s’enganxen a la pell. També s’aconsella anar amb màniga llarga, pantalons llargs, un barret de roba i
unes sabates esportives que agafin fort els peus.

Correfoc
Correfoc de festa major
amb els Diables de Mollet
Dia i hora: Dissabte 18 (22 h)
Lloc: De Pau Casals a Prat de la Riba

La gerent del Museu Abelló, Pepa
Ventura, va explicar en la presentació de la mostra, que "l'Aparador
sempre acull un cicle continuat de diferents artistes, amb un
tema com a fil conductor. Quan
acaba un cicle, normalment deixem un espai per si coincideix
que alguna entitat de la ciutat
està fent alguna celebració". Així
que Diables, amb qui es van reunir
per preparar colze a colze l'exposició, ha aprofitat l'ocasió. "No és el
mateix muntar en una sala d'exposicions, que muntar l'aparador", assegura Ventura, i per això
van preparar plegats l'exposició.

dv, 3 agost 2018

PUBLICITAT

49

50

FESTA MAJOR

dv, 3 agost 2018

MÚSICA DUES PROPOSTES DE MÚSICA TRANQUIL·LA
raquel lúa & amaia miranda

RAQUEL LÚA & AMAIA MIRANDA Dissabte 19, a les 22 h, al Museu Abelló

Concerts a la fresca
a la terrassa del Museu
Rivolta, (dissabte, 22 h), i Raquel
Lúa & Amaia Miranda (diumenge,
22 h), seran les dues propostes
musicals per als concerts a la fresca a la terrassa del Museu Abelló.
Rivolta és un trio especialitzat en
música italiana dels anys 50 i 60
que rememora grans èxits com
Volare, Piccolissima serenata o
Buonasera entre d’altres. Amb un
estil molt particular i carregat de
swing, fa cantar i ballar el públic
en els seus directes.
Raquel Lúa & Amaia Miranda, per la seva banda, és un duet
format per dues joves de 25 anys
plenes de música i talent que
s'embarquen en sons i melodies
que van des del flamenc fins a la
música brasilera. Amb les composicions i lletres de la barcelonina
Raquel Lúa i l'acompanyament i
arranjaments de la bilbaïna Amaia
Miranda, el seu projecte musical
ja ha estat guanyador –en només
un any i mig– del 18è concurs de
cantautors d'Horta-Guinardó i el

música
Rivolta
Dia i hora: Dissabte 18 (22 h)
Lloc: Terrassa del Museu Abelló
Raquel Lúa & Amaia Miranda
Dia i hora: Diumenge 19 (22 h)
Lloc:Terrassa del Museu Abelló

concurs Estrena't, així com consolidar un projecte musical que
viatja pel folk, el flamenc, el fado,
la bossa nova i per temes coneguts
com Ojos verdes, Trigales verdes i,
finalment, versions actuals de, per
exemple, Jorge Drexler. Actualment el duet es troba en procés de
gravació del seu primer disc.
Les entrades tenen un preu de
2 euros –no es podran adquirir
més de 6 entrades per persona i
espectacle– i es podran comprar
al Mercat Vell del 13 al 18 d’agost,
de 18 a 21 h.

DIVULGACIÓ TRES DIES DE PORTES OBERTES, TALLERS INFANTILS I VISITES COMENTADES

Les rajoles hidràuliques,
protagonistes al Museu Abelló
A més dels concerts previstos a la
terrassa de l’equipament, el Museu
Abelló tindrà enguany les rajoles
hidràuliques com a protagonistes.
Serà amb motiu de l’exposició Catifes de ciment. El món de la rajola
hidràulica, una mostra itinerant
produïda pel Museu de Sitges amb
el suport de l'Oficina de Patrimoni
de la Diputació de Barcelona que
serà a la ciutat fins al 16 de setembre i que, diumenge 19 d’agost es
podrà visitar de manera guiada i
gratuïta (20 h).
La mostra, inaugurada a finals
de juny, vol posar en valor la ceràmica hidràulica, un tipus de paviment que està a mig camí entre la
part artesanal i la industrialitzada
i que últimament havien caigut en
desús. La rajola hidràulica va arribar a Catalunya l'any 1866, però el
punt àlgid el va assolir a finals del
segle XIX i la seva fabricació es va
mantenir fins a l'inici de la Guerra
Civil, quan es va aturar la creació
d'aquests tipus de paviments. Ara,
ben entrat el segle XXI, l'arquitec-

infantil
Visita sensorial a la Casa
del Pintor, entre 1,5 i 4 anys
Dia i hora: Dissabte 18 (18 h)
Lloc: Museu Joan Abelló
Taller Pinta la teva rajola!,
per a infants de 6 a 12 anys
Dia i hora: Diumenge 19 (12 h)
Lloc:Museu Joan Abelló
Taller obert d'imants de
rajoles, per a totes les edats
Dia i hora:Dilluns 20 (de 17 a 21 h)
Lloc: Museu Joan Abelló

S.c.

RAJOLES HIDRÀULIQUES La mostra es podrà veure fins al 16 de setembre
tura contemporània ha tornat a
agafar la ceràmica hidràulica per
utilitzar-la com a solució de pavimentació dels terres.
En relació amb l’exposició, dissabte (18 h) hi ha prevista una
visita sensorial i dinamitzada a la
Casa del Pintor per a infants d’entre 18 mesos i 4 anys; diumenge al
matí (12 h) serà el torn dels nens
i nenes d’entre 6 i 12 anys, amb
l’activitat familiar Pinta la teva rajola; i dilluns (de 17 a 21 h) es farà
un taller obert d’imants de rajoles
adreçat a públics de totes les edats.
D’altra banda, més enllà de les
visites comentades, els tallers i l’exposició temporal sobre les rajoles
hidràuliques, l’Abelló també mostrarà l’exposició permanent sobre
l’obra pictòrica de Joan Abelló i
sobre la seva col·lecció, renovada i
actualitzada el passat mes de maig.

Visites comentades

Com és habitual per festa major, el
Museu Abelló viurà tres jornades
de portes obertes. Seran dissabte
18 d’agost de 17 a 22 h; diumenge

19 d’agost d’11 a 14 h i de 17 a 22
h, i dilluns 20 d’agost de de 17 a 22
h. Igualment, hi ha previstes diverses visites comentades a la Casa
del Pintor per als tres dies, per a
les quals cal reservar plaça al correu museuabello@molletvalles.cat.
Seran dissabte (19 i 20 h), diumenge (11, 19 i 20 h) i dilluns (19 h).
D’altra banda, el Menhir de Mollet, al parc de Can Mulà, també
tindrà portes obertes de dissabte a
dilluns de 18 a 21 h.

visites
Visita guiada exposició
'Catifes de ciment. El món
de la rajola hidràulica'
Dia i hora: Diumenge 19 (20 h)
Lloc: Museu Joan Abelló
Portes obertes
al Menhir de Mollet
Dia i hora:De dissabte 18
a dilluns 20, de 18 a 21 h
Lloc: Parc de Can Mulà
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ARTS ESCÈNIQUES EL PREMI MEMORIAL ASCANIO DE MÀGIA I TRES REFERENTS DEL CIRC CATALÀ, ENTRE LES PROPOSTES DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA

L'il·lusionisme i les arts circenses
ompliran la programació de màgia

circ i
màgia
p.r.

los barlou

Màgia i música al Jardinet –
Màgia amb Pere Rafart i música
amb Los 1000 Hombres
Dia i hora: Dimarts 14 (21 h)
Lloc: El Jardinet del Casal
Circ Torrat amb Tot sol...i núvol,
cia. LePuant
Dia i hora: Divendres 17 (19 h)
Lloc: Plaça Pau Casals
Màgia Torrada Magnífic,
cia. Magicury
Dia i hora: Divendres 17 (20 h)
Lloc: Plaça Pau Casals
Nit de màgia – Isaac Jurado
Imperfecto
Dia i hora: Dilluns 10 (22.30 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba
Espectacle de circ Set Up,
cia. Los Barlou
Dia i hora: Dimarts 21 (19.30 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

METACIRC L'espectacle de Los Barlou mostra el circ dins del circ
Els amants de la màgia i l'il·lusionisme tindran diverses oportunitats per gaudir d'aquest art de la
mà de noms propis de renom. És

el cas del solsoní Pere Rafart, qui
l'any passat guanyava el premi
Memorial Ascanio –conegut com
el mag de l'any–, un prestigiós

MAG DE L'ANY Rafart va rebre el 2017 el premi Memorial Ascanio
guardó que la Societat Espanyola
d'Il·lusionisme concedeix des del
1970 i que ha recaigut en mags
com Juan Tamariz i Jorge Blass.
Rafart actuarà dimarts 14 al Jardinet del Casal, on també es podrà
gaudir de les versions del grup de
música Los 1000 Hombres.
Una altra proposta de màgia
anirà a càrrec del mag Magic Ury,
que oferirà, divendres 17 a la plaça Pau Casals, l’espectacle Magnífic, que inclourà elements coneguts dins el gènere com camises
de força, coloms i foc.
Però les opcions per gaudir de
la màgia no acaben aquí. La plaça
Prat de la Riba acollirà dimarts 21
l'espectacle Imperfecto, a càrrec
de l'il·lusionista Isaac Jurado, un
muntatge que barreja màgia amb
molts tocs d'humor. "La de la màgia més potent i l'humor més

eixelebrat crea una supernova
emocionant i inoblidable de la
qual no es pot escapar", diu el
mateix Jurado.

Circ en estat pur

Fascinats per la fastuositat de les
grans produccions, tres excèntrics
personatges pretenen emular-les
de la manera que saben: amb un
gust més que dubtós i una imatgeria pròpia d'octogenàries. A sobre, s'han confós d'horari i arriben
mitja hora tard. Aquest és el punt
de partida del muntatge Set Up, de
la cia. Los Barlou, un espectacle
que alguns qualificarien de metacirc (circ dins del circ) protagonitzat per una companyia creada
per tres grans del circ català. Boni,
Miner i Patillas, artistes procedents
de Boni & Caroli, Los Gingers, Los
Galindos, Chapertons i LP tornen a

la pista com a Los Barlou.
Malabars, màgia, monocicles
i equilibris desequilibrats, plens
d'humor i acció són els ingredients
principals d'aquest espectacle de
teatre/circ, apte per a tots els públics. Una bogeria frenètica i de
riure constant, aquest trio ha fet
del desastre, el caos i l’entre bambolines el seu propi espectacle.

Cia. LePuant, al carrer

L'altre espectacle de circ inclòs al
programa de la festa major serà
el que oferirà la cia. LePuant. Tot
sol i núvol és un muntatge en què
el protagonista –Adrià Viñas– és
un pallasso que viatja amb l’única companyia d’una cadira i una
maleta amb la intenció de combatre l’avorriment. Tot sol... i núvol
transforma la realitat en ficció. Tot
sol a la recerca de companyia; I núvol per allò que ens agradaria dir i
mai no ens atrevim a fer-ho.
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INFANTIL LES COLLES, EL MUSEU ABELLÓ, L'AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS COM EL CASAL ES BOLQUEN EN LA PROGRAMACIÓ FAMILIAR

Una festa feta a mida dels més menuts de casa
arxiu

ESCUMA Serà un dels reclams per refrescar-se durant els dies de calor

El Parc de les Pruneres serà el centre neuràlgic de les
activitats infantils amb els jocs d'aigua com a protagonistes
Després de ja gairebé un mes i mig
de vacances, els més petits de la
casa esperen amb candeletes l'arribada de la festa major. Enguany,
el programa posa una especial
atenció a aquest col·lectiu que
tindrà el parc de les Pruneres com
a centre neuràlgic. "Cada dia de
la festa major farem activitats
infantils al parc de les Pruneres: dissabte ho farà la colla de
Torrats i a partir de dissabte la
resta de dies ho farem des de
l'Ajuntament amb festes de l'escuma i jocs d'aigua", explica la

regidora de Cultura, Mercè Pérez,
que afegeix que "condicionarem
la zona perquè hi hagi una mica
d'ombra".
De fet, el públic infantil podrà
refrescar-se amb gimcanes i jocs
d'aigua amenitzats per grups
d'animació com la cia. Farsants o
la cia. Xip-Xap.
A més, els menuts i menudes
també seran partíceps del naixement d'un nou bestiari a la ciutat,

la Cuca Molla, a la qual faran ballar
un grup d'infants que ja fa setmanes que es preparen per a la gran
cita de diumenge 19 [vegeu més a
la pàgina 38].
Les colles continuaran apostant
per aquest públic amb les versions infantils de proves clàssiques
com el corregot o l'estirada de
cotxe, a més d'altres actes com la
pintada de guixos, el Kali Xuxes i
el Tapes Xuxes.

infantil
Torraparc - Gimcana infantil
Dia i hora: Dimarts 14 (11 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

mesos a 4 anys
Dia i hora: Dissabte 18 (18 h)
Lloc: Inici a la masia de can Flaqué

Tapes Xuxes Tour 2018
Dia i hora: Dimarts 14 (17.30 h)
Lloc: Inici del recorregut pl. de les
Nacions Unides

Pinta la teva rajola!
Dia i hora: Diumenge 19 (12 h)
Lloc: Museu Abelló

Animació infantil Sona que trona
Dia i hora: Dimarts 14 (19.30 h)
Lloc: Parc de les Pruneres
Cercavila infantil amb el Moll Fer
Dia i hora: Dimecres 15 (11 h)
Lloc: Inici a la masia de can Flaqué
Posa't morat amb inflables
Dia i hora: Dimecres 15 (18 h)
Lloc: Parc de les Pruneres
Kali Xuxes Tour 2018. Batucada
amb Black Clap
Dia i hora: Dijous 16 (20 h)
Lloc: Plaça Pau Casals i recorregut

Cercavila de la Cuca Molla
Dia i hora: Diumenge 19 (12 h)
Lloc: Casal Cultural
Animació amb aigua
'Xip-Xap-Xops'
Dia i hora: Diumenge 19 (12 h)
Lloc: Parc de les Pruneres
Concurs de disfresses de paper
i animació amb Un toc de festa
Dia i hora: Diumenge 19 (12 h)
Lloc: Rambla Balmes
Concert familiar amb Xiula
Dia i hora: Diumenge 19 (19.30 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

Pintada de guixos
Dia i hora: Divendres 17 (10.30 h)
Lloc: Rambla Balmes

Festa Escuma a la carta
Dia i hora: Dilluns 20 (12 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

Conta contes 'Vine a viure
l'aventura'
Dia i hora: Divendres 17 (11 h)
Lloc: Plaça Catalunya

Estirada de cotxe infantil
Dia i hora: Dilluns 20 (18 h)
Lloc: Av. Llibertat

Aquàtic torrat i festa de l'escuma
Dia i hora: Dissabte 18 (11 h)
Lloc: Parc de les Pruneres
Visita sesorial a la Casa del
Pintor. Activitat per a menuts de 18

Parc d'aigua Aiguafest
Dia i hora: Dimarts 21 (11 h)
Lloc: Parc de les Pruneres
Corregot infantil
Dia i hora: Dimarts 21 (17 h)
Lloc: Plaça Pau Casals
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FUTBOL ELS BARCELONINS ACABEN D'ASCENDIR A PRIMERA CATALANA

PÀDEL LES INSCRIPCIONS TENEN UN PREU DE 10 EUROS

El rival en el Trofeu Ciutat
de Mollet serà la Guineueta

Club de pàdel de can prat

CFM

CF MOLLET UE - EE GUINEUETA
Diumenge, 19 20 h
La festa major serà el moment
ideal per veure les noves cares del
primer equip del Germans Gonzalvo. La cita serà el diumenge a les
20 h en el Trofeu Ciutat de Mollet
davant l'Escola Esportiva Guineueta, un equip barceloní que aquesta
temporada jugarà a Primera Catalana després de pujar de categoria
fa unes setmanes.
Com que el nou entrenador del
Mollet, Jordi Gallardo, ha anat ben
ràpid a confeccionar la nova plantilla del conjunt baixvallesà, en
aquest encontre ja es podran veure les evolucions de les 15 incorporacions que canviaran totalment
la fisonomia de l’equip. Aquestes
són: el porter Erick Ayala; els defenses Uri Serra, Sergio Montero,
Víctor Rodríguez, Christian Alarcón, Sergi Rueda, Marc Gràcia i
Quim Ruiz; els migcampistes, Sergio González i Joshua Romero; i els
davanters Juan Giménez, Ramon
Fernández, Carlos Alberto, Omar
Qanni i Cadmo Buenache.
A més, s’han d’afegir tres incorporacions procedents del juvenil

NOVA EDICIÓ Aquesta competició ja s'ha convertit en tradicional

Sisè Torneig de Pàdel
torrat al Club de Can Prat
NOVETATS El Mollet ha incorporat 15 jugadors
del Mollet: Guillem Font, defensa, Martí García, migcampista, i
Marçal Boira, davanter. Dos caps
de setmana després del Trofeu
Ciutat de Mollet començarà el
campionat de lliga de Segona Catalana que els baixvallesans disputaran en el grup 2 en acceptar
la Federació Catalana de Futbol el
canvi de grup demanat.
En la primera jornada, que es
disputarà el cap de setmana del 2
de setembre, el Mollet visitarà el
camp de l'Atlètic Sant Pol.

esports
Torneig de Pàdel Can Prat
Dia i hora: Dimarts 14 (18 h)
Lloc: Club Pàdel Can Prat
Torneig 3x3 Bàsquet
Dia i hora: Dijous 16 (10 h)
Lloc: Pavelló Plana Lledó
Trofeu Ciutat de Mollet
Dia i hora: Dimarts 19 (20 h)
Lloc: Camp Germans Gonzalvo

Un dels actes que organitza la colla dels torrats més engrescadors
per als esportistes molletans durant la festa major és, des de fa ja
sis anys, el Torneig de Pàdel que
se celebra al Club de Pàdel Can
Prat. (av. Can Prat s/n).
Enguany tindrà lloc dimarts
14 d'agost a partir de les 18 h i

el preu de la inscripció és de 10
euros per persona. Es poden adquirir per anticipat a www.torrats.
com/padel i per 5 euros més inclou un sopar (entrepà i beguda)
al Tastet del Pàdel.
Hi haurà categories masculí
B+, B i C, femení B i C, i debutants
masculí, femení i mixt.

BÀSQUET ES JUGARÀ AL PAVELLÓ DE PLANA LLEDÓ

Dijous es disputarà el
Torneig 3x3 de bàsquet
El Pavelló Municipal d'Esports
de Plana Lledó acollirà dijous 16
d'agost el Torneig de Bàsquet 3x3
organitzat per la Colla dels Morats, Los Espeteros i el Club de
Bàsquet Mollet, que enguany celebra el seu 75è aniversari.
La competició es disputarà de
10 a 14 h i de 16 a 20 h. Les ins-

cripcions es podran fer al Mercat
Vell a partir de dilluns 13 a les 18
h i el mateix dia de l'activitat.
Tindran un preu de 12,50 euros per persona i cada equip
només podrà estar format per
3 jugadors. Després de l'èxit del
3x3 Tir Lliure celebrat al juny
amb 90 equips participants.
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POLIESPORTIU DILLUNS 20 SE CELEBRARÀ UNA JORNADA SOLIDÀRIA AMB ADIMO

TINDRÀ LLOC A LA RAMBLA BALMES A PARTIR DE LES 10.30 H

Ca n'Arimon organitzarà
diverses activitats per la festa

Simultànies d'Escacs
amb el Mestre Pere Garriga

Com cada any, el complex esportiu Ca n'Arimon serà un dels punts
d'interés de la festa major amb la
celebració de diferents actes. El
primer d'ells se celebrarà divendres 17 a les 18 h i consistirà en
una sessió d'aiguagim popular
a la piscina exterior. L'accés és
gratuït però es recomana anar-hi
amb antel·lació perquè l'aforament serà limitat.
A més, el mateix dia i a partir
de la mateixa hora també s'obrirà
l'accés gratuït a la piscina exterior del recinte, un esdeveniment
que també es farà el dia següent a
la mateixa hora. Aquesta serà una
bona manera perquè les persones que no són sòcies (i, evidentment, també les sòcies) de Ca
n'Arimon puguin relaxar-se a les
insta·lacions durant els frenètics
dies de festa major que esperen
als molletans. Els menors hauran
d'anar acompanyats d'un adult.
D'altra banda, dilluns 20, a partir de les 11 h, a la piscina inte-

arxiu

El Club d'Escacs de Mollet organitzarà dissabte 18 a partir de les
10.30 h a la rambla Balmes unes
simultànies d'escacs. Aquest acte
comptarà amb la presència del
Mestre Internacional Pere Garriga, jugador de només 19 anys
pertanyent al club local i qui atessora aquest títol des del 2016. El

març de 2016 revalidà el títol de
campió de Catalunya d'Edats en
la categoria sub 18 i el 2016 va
ser un dels membres del primer
equip del Club d'Escacs Mollet
que es va emportar per primer
cop la Divisió d'Honor, la màxima categoria de la Lliga Catalana
d'Escacs.

Passejada en bicicleta amb
el Club Ciclista Plana Lladó

CA N'ARIMON La piscina exterior estarà oberta a tothom durant la festa
rior de Ca n'Arimon es farà un
acte solidari conjuntament amb
l'associació ADIMO (Associació
de Persones amb Diversitat Funcional, Física i Sensorial, de Mollet i Comarca).

L'activitat, anomenada Sumem
metres nedant, tindrà un preu de
tres euros, els quals íntegrament
aniran destinats a ADIMO per
ajudar a aquesta associació solidària.

Diumenge serà el dia de la passejada en bicicleta organitzada pel Club
Ciclista Plana Lladó amb la col·laboració d'Esports Escuin. L'inici serà a
les 10.30 h a la plaça Prat de la Riba i es farà un recorregut urbà fins al
parc de Can Mulà, on finalitzarà la prova. Els menors d'edat hauran de
dur casc obligatòriament. Serà una bona manera de gaudir de la ciutat
sense cotxes.

Petanca a la Riera Seca

Un any més el Club Petanca Altaveu, fundat el 1988, organitzarà un torneig de petanca de festa major a les pistes de la Riera Seca, situades al
costat del Jardinet del Casal. Serà diumenge a les 9 h. Aquesta és una de
les moltes activitats que el club organitza durant l'any. D'altra banda,
també participa en competició federada durant la temporada.

esports
Accés gratuït a ca n'Arimon
Dia i hora: Divendres 17 i dissabte 18 (a
partir 18 h)
Lloc: Piscina exterior Ca n'Arimon

Simultànies d'escacs
Dia i hora: dissabte 18 (10.30 h)
Lloc: Rambla Balmes

Aquagim popular
Dia i hora: Divendres 17 (18 h)
Lloc: Ca n'Arimon

Passejada popular
en bicicleta
Dia i hora: diumenge 19 (10.30 h)
Lloc: inici plaça Prat de la Riba

Sumem metres nedant
Dia i hora: dilluns 20 (11 h)
Lloc: Piscina interior Ca n'Arimon

Torneig de petanca
Dia i hora: diumenge 19 (9 h)
Lloc: pistes de la Riera Seca
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CINEMA LA DOBLE SESSIÓ DE PROJECCIONS ES FARÀ DIUMENGE A PARTIR DE LES 21.30 H AL PARC DE LES PRUNERES

Un musical d'animació i un drama
a l'Amèrica profunda, a la fresca
cinema
Doble sessió de
cinema familiar a la
fresca amb Coco
i Tres anuncios en las afueras
Dia i hora: Diumenge 19 (21.30 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

El Parc de les Pruneres tornarà a
acollir la doble sessió de cinema a
la fresca amb dues propostes ben
diferents però totes dues oscaritzades. D'una banda, la pel·lícula
d'animació enguany serà Coco.
Dirigida per Lee Unkrich i
Adrián Molina, Coco explica la
història de Miguel, un jove amb el
somni de convertir-se en llegenda
de la música tot i la prohibició de
la seva família. La seva passió el
portarà a endinsar-se en la Terra
dels Morts per conèixer el seu veritable llegat familiar.
Entre els nombrosos premis

que ha aconseguit, el film va rebre els Oscar de 2017 a millor
llargmetratge d'animació i millor
cançó amb Recuérdame, tema firmat per Kristen Anderson-López i
Robert López. També es va endur
el premi a millor film d'animació
dels Globus d'Or i dels BAFTA.

Thriller oscaritzat

D'altra banda, la segona pel·lícula
sel·leccionada és Tres anuncios en
las afueras, un drama dirigit per
Martin McDonagh que presenta
el personatge de Mildred Hayes
–interpretat per Frances McDormand, guanyadora de l'Oscar a
millor actriu–, una dona de 50
anys a qui han violat i assassinat
la filla adolescent.
Davant la passivitat de la policia local, decideix iniciar pel seu
compte una guerra contra el cos
i el seu primer pas serà contractar unes tanques publicitàries
per denunciar la situació i asse-

VIDEOJOCS

Mario Kart i FIFA,
els videojocs
del torneig torrat
Un any més, i ja és el quart, els Vodkan's i els Tempranillos –clans de
la colla de Torrats– organitzen el
torneig de videojocs. Els jocs triats
són dos clàssics: Mario Kart –amb
què s'admetran fins a 24 participants– i FIFA –fins a 32 participants. Les inscripcions, que tenen
un cost de 3 euros, es poden fer de
manera anticipada al web de Torrats o el mateix dia. i

videojocs

Torneig de videojocs
Dia i hora: Dijous 16 (11 h)
Lloc: Mercat Vell

nyalar el cap de policia, William
Willoughby (Woody Harrelson),
com a responsable principal
d'aquesta passivitat. El paper de
Sam Rockwell també va merèixer
l'Oscar a millor actor secundari.
En cas de pluja la doble sessió
de cinema es traslladarà a l’espai
del Mercat Vell. i
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CONSCIENCIACIÓ I SOLIDARITAT L'AJUNTAMENT MANTINDRÀ LA CAMPANYA CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS I DE CONSUM D’ALCOHOL INICIADES L'ANY PASSAT

Colles i entitats recaptaran diners per
causes solidàries durant la festa major
La protecció dels animals, la fibrosi quística o l'esport adaptat, alguns dels fins benèfics
arxiu

RÈCORD L'any passat es van aconseguir 363 donacions en l'acapte de sang de les colles
Tot i que la festa major és principalment gresca i disbauxa, cada
cop són més les activitats del programa que compten amb un rerefons solidari. Enguany, al tradicional acapte de sang s'hi sumen
altres propostes que recolliran
diners en benefici de col·lectius i
causes diverses, des de la protecció dels animals fins a la promoció
de l'esport adaptat.
De fet, el programa de la festa
s'obrirà dimarts 14 amb una passejada de gossos solidària organitzada conjuntament per Morats
i l'Associació Adopta un amic, i
que, amb una inscripció de 3 eu-

ros, destinarà tots els beneficis
a aquesta protectora molletana.
Adopta un amic va néixer el 2013

animals fins que no són adoptats.
"Si no disposem de cases lliures
no podem recollir nous casos.
Tenim alguns dels animals en
residència i això ens suposa un
cost molt alt al mes", apunten
des de l'associació.

Les entitats Adopta un
amic, Think Outside , el
Banc de Teixits i Adimo
Donacions de sang
organitzaran accions Una altra de les activitats

i es dedica a rescatar animals
abandonats i donar-los una segona oportunitat. Actualment, la
protectora no disposa de refugi i
per aquest motiu ha de treballar
amb cases d'acollida on cuidar els

serà la
classe de Cubatón solidari, una barreja de salsa i reggaeton, a càrrec de
Morats i No Limits Dance Studio. En
aquest cas, tots els beneficis aniran
destinats a l'entitat Think Outside,
que ha creat una marca de roba i
complements que destinen un 40%

è

B U F E T E S PA Ñ O L M O R E D A
ADVOCATS
Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit
Divorcis - Desnonaments
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

us desitgem

bona festa
major 2018!

Av. Burgos, 29, 1ª planta · Mollet · www.bufetespanol.com

93 570 73 09

dels seus beneficis a fins solidaris.
En aquest cas, els diners recaptats
a Mollet seran per a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística, per a la
qual s'han marcat l'objectiu de destinar-hi 500 euros.
Però si hi ha una acció solidària que és tot un clàssic a la festa
molletana és la donació de sang,
organitzada per les colles de Morats i Torrats i l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i
el Banc de Teixits.
L'any passat va ser l'únic acte
que es va mantenir malgrat els
tres dies de dol decretats pels
atemptats a les Rambles de Barcelona i Cambrils, precisament
per contribuir al bon estat de les
reserves als hospitals. En un moment amb la gent especialment
sensibilitzada, l'acapte va aconseguir un rècord de donacions amb
363 per les 234 de l'any anterior.
Una altra de les accions serà la
que es durà a terme dilluns 20 al
matí al complex de Ca n'Arimon.

actes solidaris
Passejada de gossos
Dia i hora: Dimarts 14 (8.30 h)
Lloc: Pruneres - Ca l'EstradaPruneres
Inscripció 3 euros
Classe de Cubatón
(salsa amb reggaeton)
Dia i hora: Dimecres 15 (11 h)
Lloc: Plaça Pau Casals
Inscripció 1 euro
Acapte de sang
Dia i hora: Dissabte 18
(de 10 a 14 h i de 17 a 21 h)
Lloc: Mercat Vell
(En cas de pluja,
a la tarda a la Marineta)
Sumem metres nedant per
l'esport adaptat
Dia i hora: Dilluns 20 (11 h)
Lloc: Ca n'Arimon
Aportació 3 euros

L'activitat Sumem metres nedant
està coorganitzada per l'entitat
Adimo i té l'objectiu de promoure
l'esport adaptat.
Un any més, l'Ajuntament farà
la donació als bancs d’aliments
de la ciutat dels diners recaptats
amb les entrades dels concerts al
Museu Abelló, el concert de l’Orquestra Maravella i de l’espectacle
de diumenge a la nit a l’Envelat.

CAMPANYES CONTRA LES AGRESSIONS I
PEL CONSUM RESPONSABLE D'ALCOHOL
n L'Ajuntament enguany ha decidit mantenir les campanyes de sensibilització

que ja va engegar l'edició passada. D'una banda el No és No per prevenir les
agressions de caràcter sexual. "És un tema de màxima actualitat. Aquest any
convidarem a fer formacions, sobretot a la gent dels bars i de les colles, per
aprendre com hem de gestionar tot això", explica la regidora de Cultura, Mercè
Pérez. També es continuarà amb les accions emmarcades en la campanya per
sensibilitzar sobre la necessitat de fer un consum responsable d'alcohol durant
la festa major. "Abans de cada actuació que es faci al parc, projectarem unes
imatges que crec que està bé que tots els joves es mirin".
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COL·LECCIONISME ES CONVOCA LA QUARTA EDICIÓ DEL CONCURS DE DISFRESSES DE PAPER

Col·leccionistes 'empaperats'
arxiu

DESFILADA Els més petits tenen la possibilitat de lluir vestits de paper
L'Associació de Col·leccionistes de
Mollet i comarca, juntament amb
la colla de Morats, organitza novament el concurs de disfresses de
paper, una activitat relativament
jove –aquest serà el quart any que
es convoca– però que, segons l'organització, cada cop compta amb
més participants.
Després que l'any passat el concurs s'hagués de suspendre pels
atemptats, enguany els organit-

zadors tornen amb ganes renovades perquè el certamen sigui tot
un èxit. El concurs està adreçat a
nens de 0 a 12 anys i la temàtica
és lliure amb l'única obligació que
la disfressa estigui feta completament amb paper, diari, cartolina o
cartró.
La trobada serà diumenge i
comptarà amb l'animació del grup
Un toc de festa. De 12 a 13 h es faran les inscripcions i tot seguit es

farà el passi de models. A les 13.30
h hi haurà l’entrega de premis. Hi
haurà premis per categories: de 0 a
3 anys, de 4 a 6 anys, de 7 a 9 anys i
de 10 a 12 anys. També hi haurà un
premi especial a la millor disfressa
de superheroi o superheroïna. En
cas de pluja, el concurs es traslladarà al Mercat Vell.
Els col·leccionistes també organitzaran novament el mercat de
paper antic i nou El Paperet, una
fira d’articles antics centrada sobretot en els llibres, les publicacions i els còmics antics. En cas de
pluja el mercat es faria al matí al
Mercat Vell.

paper
El Paperet, mercat de paper
antic i nou
Dia i hora: Diumenge 19 (De 9 a 20 h)
Lloc: Rambla Balmes
4t Concurs de disfresses de
paper i animació a càrrec
d’Un Toc de Festa
Dia i hora: Diumenge 19 (12 h)
Lloc: Rambla Balmes
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ESPECTACLES LA COLLA DELS MORATS ORGANITZA UN ESPECTACLE D'HUMOR I UN CONCERT DE REGGAE AMB LES CINC INTEGRANTS DE PURPLE ROCKETS

Música jamaicana
i monòlegs
d'humor per
no parar de riure
Entre les moltes activitats que
organitzen les colles de Morats
i Torrats per festa major n'hi ha
dues que enguany marcaran la
diferència. Una serà el vermut jamaicà que organitzen els Morats
el primer dia de la gresca, el 14
d'agost (11.30 h) al Parc de les
Pruneres. Serà una sessió amenitzada per Purple Rockets, un
col·lectiu artístic femení que té
el propòsit de difondre la música
d'arrel jamaicana mitjançant seleccions en vinil i veus en directe.
El reggae és una música solidària i combativa, amb lletres
plenes de missatges d'amor, respecte, confiança, unitat i igualtat.

Aquests ideals conformen les bases del col·lectiu, format per cinc
noies originàries de Barcelona:
Little Java, Amaia, Misha, Paula i Lady Laia. Els darrers anys
les Rockets han compartit sessions en festivals com el Rototom
Sunsplash, International Dub Gathering, Poblenou goes reggae, etc.
i amb artistes de renom com Aba
Shanti I, Vibronics, Bomb Bass Hi
Fi, Arise Sound System, Badalonians Sound i Rebelmadiaq Sound
System entre molts d'altres.

arxiu

arxiu

espectacles
Vermut jamaicà
amb Purple Rockets
Dia i hora: Dimarts 14 (11.30 h)
Lloc: Parc de les Pruneres
Monòleg morat amb Pepi
Labrador i Guillem Estadella
Dia i hora: Dilluns 20 (22 h)
Lloc: Plaça Pau Casals

PEPI LABRADOR

GUILLEM ESTADELLA
purple rockets

Nit d'humor

Un altre espectacle organitzat
pels Morats seran els monòlegs

PURPLE ROCKETS Les cinc barcelonines actuaran dimarts 14 a les Pruneres

que s'interpretaran dilluns 20
(22 h) a la plaça Pau Casals, en
aquesta ocasió amb dues forces
de la natura en el registre de la
comèdia: Pepi Labrador i Guillem
Estadella. Labrador, coneguda per
haver concursat a Got Talent, és
una veïna de Badalona que ja ha
presentat arreu dos espectacles
d'humor: ¡Viva la Pepa!, farcit de
confessions d'una dona de mitjana edat, i Inem'stables, l'humor
que surt de l'oficina del SOC.
El jove Guillem Estadella, per
la seva banda, és xouman i reporter radiofònic de RAC105, i just
aquest estiu acaba de perfilar el
seu primer espectacle d'humor.
Estadella també és conegut com
youtuber, on fa tota mena de monòlegs i paròdies musicals.
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LES MILLORS PROPOSTES DE TERRASSES
per aquest estiu

JA PODEU GAUDIR DE LA NOSTRA

TERRASSA D’ESTIU

Plaça Nacions Unides s/n. Mollet
info@jolauspastissets.cat
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Selecció de vins a copes · Entrepans, hamburgueses i tapes

Tots els dijous

PINTXOS
A
Anselm Clavé, 11. Mollet · analogic@gmail.com · Tel. 93 544 50 81
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