
F
E

S
T

A
 M

A
J

O
R

 
M

O
L

L
E

T
 D

E
L

 V
A

L
L

È
S

AN
Y 

XV
III

   
N

úm
. 8

96
   

2 
ag

os
t 2

01
9

Il·
lu

st
ra

ci
ó 

 S
us

an
a 

M
al

ag
ón

D
IA

R
I D

E 
M

O
LL

ET
 I 

B
AI

X 
VA

LL
ÈS



dV, 2 agost 20192



 ANY XVIII   Núm. 896 2 agost 2019

sergi escudero

MÚSICA
Mojinos Escozios encapçala un cartell de 
concerts de luxe que completen Joan 
Garriga, Momo i Pele Mac Leod 26 a 30

RECONEIXEMENTS
ELS GEGANTERS EN EL SEU 25è 
ANIVERSARI I RAFAEL FERRAN 'WALLY', 
MORATS I TORRATS D'HONOR   14

PREGONER
JOAN PERA DONARÀ EL TRET DE 
SORTIDA DE LA FESTA AMB UN PREGÓ 
AL MÉS PUR ESTIL WOODY ALLEN  24

Torrats busca el 13è triomf  
i Morats el 9è en l'any en 
què es recuperen proves

PORTADA
Les arrels i sentiment de la molletana 
Susana Malagón, es converteixen en la 
imatge de portada del diari Som 20

CULTURA POPULAR
Els Minyons de Terrassa visiten 
la plaça Prat de la Riba amb els 
seus castells de gamma extra 36

Programa 

d'activitats   

42 a 45

Mollet  
és festa  

major Del 12  
al 20

d'agost

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS
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La celebració dels 25 anys de Morats i 
Torrats marcarà la festa major d'enguany

FOTO DE FAMÍLIA Les colles de Morats i Torrats es van fer una fotografia conjunta amb Elena Nieto, l'autora del cartell d'enguany de la festa major, després de la presentació a l'Ajuntament

25 ANYS DE LES COLLES  MORATS I TORRATS HAN ANAT CONFIRMANT AL LLARG DE LES EDICIONS QUE LA IDEA DE FORMAR LES COLLES VA SER TOT UN ÈXIT
sergi escudero

sergi escudero

ELS CAPS DE COLLA José López i Aitor Millán amb el cartell d'enguany

Les colles van néixer el 1995, amb Joan 
Garcia Gandol com a responsable, i van 
sorgir gràcies a l'efervescència que es 
vivia a l'antic espai d'entitats de la Pau 
Hi ha un abans i un després de 
l’edició del 1995 de la festa major 
de Mollet del Vallès. Aquell va ser 
el primer any amb la participa-
ció de les colles, que van comen-
çar sent-ne només una, amb Joan 
Garcia Gandol com a responsable. 
Malgrat que la competició no es 
va iniciar fins dos anys després, 
l’aparició de les colles va canviar 
per complet la fesomia de la festa. 
D’una celebració discreta que no 
aconseguia atraure els joves per-
què les activitats sobretot estaven 
destinades als infants i a la gent 
gran es va passar a una explosió 
d’alegria i activitats per a tots els 

moure-ho tot i de seguida s’hi 
va apuntar moltíssima gent”, 
recorda en Wally, que va ser el 
creador del primer logotip dels 
mocadors de les colles i també és 
qui ha dissenyat el d’aquesta edi-
ció d’aniversari. 

Comparacions comarcals
Amb tot, no tothom va estar rà-
pidament d’acord amb la creació 
de les colles. El principal punt en 
contra és que ho consideraven 
una còpia dels Blancs i Blaus de 
Granollers. “Però es un model 
de rivalitat que ha funcionat en 
moltes d’altres poblacions. Fa 
que pugi el nivell de participa-
ció de la gent del poble. Abans 
eres un espectador i ara ets un 
participant. I les colles ja han 
transcendit la festa major per-
què durant tot l’any les estan 

públics que va engrescar tothom. 
Fins al dia d’avui, quan ja no es 
concep la festa major sense elles. 

“L’espai d’entitats de la Pau 
–ja no existeix– va ser on es va 
originar un ambient de cultiu 
que va afavorir molt la creació 
de les colles. Allà hi havia totes 
les entitats juntes –castellers, 
diables, geganters i la parrò-
quia– i era molt fàcil reunir-nos, 
compartir idees i fer coses", ex-
plica Rafael Ferran Wally, Torrat i 
Morat d’Honor d’enguany junta-
ment amb la Colla Gegantera. "El 
Dani Novo, l’exregidor de Cul-
tura, va ser qui va començar a Continua a la pàgina 6 
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Santa Teca i Moll Fer, 
els símbols, un pas més 
en la identitat 'collera' 

Hegemonia torrada al marcador 
Tot i que morats va obrir amb força el marcador del repte, amb quatre victòries 
els quatre primers anys de les colles, les ratxes torrades han capgirat el recompte

25 ANYS DE LES COLLES  MORATS I TORRATS HAN ACONSEGUIT ENGRESCAR ELS JOVES DE LA CIUTAT PERQUÈ ES QUEDIN A MOLLET PER FESTA MAJOR

El moment del veredicte després del tradicional ball del fanalet és un 
dels més emocionants de la festa. Actualment, el marcador se situa 
en un 12 a 8 per a Torrats però el repte de les colles s’ha mogut en una 
correlació d’hegemonies i poques vegades s’han alternat vencedors 
diferents d’un any a un altre. La ratxa de triomfs més llarga la té To-

rrats, que va aconseguir cinc consecutius entre 2006 i 2011 -el 2010 
no hi va haver competició-. Abans de la victòria dels Morats del 2005, 
els Torrats ja havien encadenat quatre triomfs seguits més, del 2001 
al 2004. D’aquesta manera, van aconseguir contrarestar ràpidament 
les quatre victòries de Morats en els primers quatre anys de la com-

petició. El parcial de 12 a 2 favorable als del mam entre els anys 2001 i 
2015 ha marcat el palmarès de les colles, però en els últims anys Mo-
rats ha reaccionat i s’ha emportat les edicions del 2016 i el 2018. Això 
permet als amants de la teca acostar-se als Torrats a la classificació 
general, que ara dominen els del mam per 12 a 8.

Ve de la pàgina 4 

muntant coses. Aquells que 
hem viscut l’abans i el després 
ens adonem de la diferència. 
Ara és molt millor”, relata Wally. 
Quan es va presentar la iniciativa 
a l’Ajuntament, aquest la va rebre 
amb alguna recança perquè el pas 
significava donar-li poder al poble 
i deixava l’ens municipal en un se-
gon pla durant la festa major, com 
així ha acabat tenint lloc. 

Un abans i un després
“L’aparició de les colles de Mo-
rats i Torrats va ser el boom que 
ha permès que cada any la festa 
major sigui millor”, sentencia en 
Manolo Cesáreo, cap de Colla Ge-
gantera de Mollet, qui ja va formar 
part de la primera colla, originà-
ria del 1982, i un dels creadors 
de l'activitat del TapesTour. “Sinó 
existissin, la festa seria molt po-
bre, no tindria res a veure amb 
el que és ara. Morats i Torrats 
són els que atrauen la gent jove, 
més enllà de l’ajuda que podem 
aportar les altres entitats. Hi ha 
famílies que organitzen les se-
ves vacances tenint en compte 
aquests cinc dies perquè el seu 
fill o filla els pugui gaudir a Mo-
llet”, afegeix. 

En Manolo confessa que ell és 
morat des dels inicis i pronostica 
que d’aquí a 10 anys la festa enca-

8
MORATS

12
TORRATS

arxiu

ra serà més gran perquè "no para 
d’entrar gent amb idees noves a 
les colles", diu. 

La història de Morats i Torrats, 
però, no ha estat exempta de 
moments conflictius. Aquests se 
centren en les edicions del 2005, 
el 2010 i el 2018, malgrat que els 
moments de menor finançament i 
de destrempament per tirar enda-
vant el projecte han afectat també 
altres dates. Però mai ningú ha 
tirat la tovallola. El 2005 va ser 
quan es van començar a alçar les 
primeres veus crítiques amb el fet 
que Morats i Torrats burocràtica-
ment i administrativament encara 
fossin una sola entitat amb una 
junta mancomunada.

Separació de les colles
La força d’aquesta corrent d’opi-
nió va desembocar en la separació 
el 2008. Dos anys després l’am-
bient entre les colles continuava 
enrarit i la negativa dels Morats a 
participar a la festa del Vot del Po-
ble al·legant una falta de consens 
en el desenvolupament de la fes-
ta estiuenca va desembocar en la 
suspensió de la competició de les 
colles per evitar que la polèmica 
anés a més. Tot i això, es va man-
tenir la Nit de les Colles després 
d’arribar a un acord.

Poc a poc es va anar restablint 
el bon ambient i es podria afirmar 
que en l’actualitat les dues colles 

conviuen en la cordialitat i el res-
pecte. Amb tot, l’any passat es va 
viure un petit episodi desagrada-
ble a l’hora d’assignar el punt de 
la prova de la cursa amb roba inte-
rior, que demostra que la rivalitat 
entre ambdós grups és ben viva. 

A més, en l’edició de 2017, les 
dues colles van mostrar la seva 
solidaritat i la seva entesa en sus-
pendre la competició després dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils. 
“Una colla no tindria sentit sen-
se l’altra i ens hem de felicitar 
per tots aquests anys. Les dues 
ens hem proposat aconseguir 
la màxima participació possi-
ble enguany”, va dir José López, 
el cap de colla dels Morats, el dia 
de la presentació de la festa major. 
També Aitor Millán, cap de colla 
dels Torrats, ha volgut donar-li 
importància a l’aniversari amb la 
recuperació de proves renovades 
dels primers anys. 

Ells dos són el relleu de la vin-
tena de caps de colla que hi ha ha-
gut entre Morats i Torrats des del 
1997, quan es va decidir consoli-
dar el projecte amb més finança-
ment, la creació de la competició 
i la decisió que hi hagués un res-
ponsable principal per cada colla. 
Rosa Valverde va ser la primera 
cap de colla dels Morats i Anna 
Català la dels Torrats. Des d’ales-
hores, 12 triomfs per als del mam 
i 8 per als de la teca. sergi escudero

n El creixement de les colles durant els seus 25 anys de vida les ha portat a 
buscar símbols que les inspirin, més enllà dels tradicionals mocadors i les 
samarretes liles i marrons que donen el toc de color a la festa. El tret de sortida, 
en aquest sentit, el va fer la colla dels Torrats el 2009 amb la posada en escena 
del Moll Fer, la bèstia que escup foc, aigua i vi, i la qual cada any invoquen a les 
antigues caves Gomà. Aquest peix va esdevenir la primera bèstia de la ciutat i 
s'ha convertit en part indispensable de la festa per als torrats, amb un ball propi 
acompanyat de diables. El torn dels Morats va arribar dos anys després, quan 
van presentar la Santa Teca, la deesa del bon menjar, i la figura a qui demanen 
“nits llargues i ben golfes i bona festa major”. Actualment ja ningú s'imagina la 
festa major sense aquests dos símbols que aporten un motiu més per gaudir de 
la força de Morats i Torrats.



dV, 2 agost 2019 7



dV, 2 agost 20198 FESTA MAJOR

BASES DE LA XXXa FESTA DE 
LES LLETRES CATALANES 

Òmnium Vallès Oriental en el seu propòsit 
de fomentar la creació literària en llengua 
catalana així com reconèixer la tasca que 
fan algunes entitats i/o persones en favor 
de la nostra llengua convoca anualment els 
premis de la XXXa Festa de les Lletres Ca-
talanes del Vallès Oriental 

CATEGORIES

LITERÀRIA
- 30è Premi de Novel·la Vallès Oriental. 
- 30èPremi de Poesia Estabanell Energia
- 19è Premi de Sociolingüística del VO 
ACCIÓ CÍVICA
- 8è Premi Ramon Casanovas, a l’acció 
cívica a favor de la llengua catalana
COMUNICACIÓ
- 8è Premi Eugeni Xammar de comunicació
RECERCA I INVESTIGACIÓ LOCAL
- 1r Premi Òmnium Cultural Vallès Oriental 
de curtmetratges de Granollers

ÀMBIT NACIONAL
30è Premi de novel·la Vallès Oriental
Dotat amb 3.000 euros.
Condicions específiques:
-  Els treballs hauran de tenir una extensió 
d’entre 80 i 140 fulls DIN A4, amb lletra del 
cos 12 i 30 línies per pàgina.

30è Premi de poesia Estabanell Energia
Dotat amb 1.800 euros.
Condicions específiques:
Els treballs hauran de tenir una extensió 
d’entre 250 i 800 versos.

8è Premi Ramon Casanovas d’acció 
cívica a favor de la llengua catalana 
patrocinat per la família Casanovas
Dotat amb 1.000 euros.
Condicions específiques:
- Està destinat al reconeixement d’accions 
i iniciatives cíviques, individuals o col·lec-
tives, o d’empreses a favor de la presència, 
l’ús i el prestigi públic de la llengua cata-
lana. Les accions i iniciatives candidates a 
aquest premi hauran d’haver estat produï-
des inicialment o parcialment en el període 
comprès entre el novembre del 2018 i oc-
tubre del 2019.
-Les propostes han d’incloure una breu 
memòria descriptiva de l’acció o iniciativa.

19è Premi de sociolingüística 2018 
del Vallès Oriental
Dotat amb 3.000 euros.
Condicions específiques dels treballs:
-Els treballs han de tenir una extensió mí-
nima de 50 pàgines (format ISO A4), a un 
espai i mig.
-Els treballs que hagin estat subvencio-
nats o becats per Òmnium no podran optar 
a aquest premi.
-No es poden concedir premis ex aequo ni 
accèssits

8è Premi Eugeni Xammar de Comunicació 
Patrocinat per Elèctrica Canet
Dotat amb 700 euros.
El premi s’atorga a periodistes, articulistes 
i/o mitjans de comunicació que hagin des-
tacat per la seva contribució compromesa 
amb el lema d’Òmnium Cultural –llengua, 
cultura, país– i per una aposta per formats 
i models innovadors.
Condicions específiques:
- Les propostes han d’incloure una breu 
memòria descriptiva de l’acció o iniciativa.

CONDICIONS DE PRESENTACIÓ
Tots els treballs concursants han de ser 
originals i inèdits, escrits en català i no 
han d’haver estat guardonats prèviament, 
ni presentats simultàniament en cap altre 
concurs, com tampoc editats.
Cada autor/a o entitat no podrà presentar 
més d’un treball per persona/entitat i mo-
dalitat a concurs.

Tots els treballs originals s’han de trametre 
a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat 
i cal seguir el procediment següent:
1. En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar 
el nom del premi al qual s’opta.
2. En el cos del missatge s’ha de fer constar 
el nom del premi, el títol de l’obra i, si es-
cau, el pseudònim de l’autor.
3. L’original que opta al premi s’ha d’ad-
juntar a aquest missatge en format PDF. 
Aquest document en format PDF ha de tenir 
com a títol el mateix de l’obra.
En un altre document adjunt, en format 
Word, s’hi ha de fer constar les referèn-
cies que permetin identificar l’autor (nom, 
cognoms, adreça, codi postal, localitat, 
a/e telèfon i NIF). Aquest document s’ha 
d’anomenar amb la paraula plica seguida 
del nom de l’obra.
El termini de recepció de les obres aspi-
rants al premi és el 7 d’octubre del 2019.

ADJUDICACIÓ I DOTACIÓ
L’adjudicació del premi serà duta a ter-
me per un jurat independent, format per 
persones preferentment del Vallès Orien-
tal i de l’àmbit humanístic, de la llengua i 
cultura catalana escollides per la Junta 
del Vallès Oriental d’Òmnium Cultural.  
En cap cas el premi no podrà ser dividit. Si, 
tanmateix, el jurat creu per unanimitat que 
cap dels treballs presentats no assoleix la 
qualitat mínima, els premis no podran ser 
adjudicats.
El veredicte es farà públic en el marc de la 
Festa de les Lletres Catalanes del Vallès 
Oriental, el 29 de novembre del 2019.

ÀMBIT LOCAL
1r Premi Òmnium Cultural del Vallès 
Oriental de curtmetratges de Granollers
L’objecte d’aquest premi és promoure la 
creació audiovisual sobre la ciutat de Gra-
nollers amb un guardó que premiarà el mi-
llor curtmetratge.
1. El premi s’atorgarà a un curtmetratge 

de no-ficció o de ficció sobre qualsevol 
temàtica lliure que tingui alguna connexió 
amb el municipi de Granollers, el seu en-
torn i la seva gent.
2. El curtmetratge haurà de tenir una dura-
da mínima de 5 minuts i una màxima de 15.
3. Es designarà un jurat professional del 
món audiovisual per valorar els treballs.
4. El premi podrà ser declarat únic, ex-
aequo o desert.
5. El curtmetratge guanyador rebrà:
• La dotació econòmica serà de 3.000 €.
• L’estrena i presentació a VOTV del curt-
metratge guanyador i un programa espe-
cial amb entrevista als autors/directors en 
un termini màxim de 6 mesos des de la seva 
presentació.
6. El curtmetratge haurà de ser original 
i inèdit, tot i que podrà incloure imatges 
d’arxiu.
7. El curtmetratge no podrà ser exhibit a 
cap altra televisió abans de les seva estre-
na a VOTV.
8. Els participants han de redactar i pre-
sentar una fitxa per escrit que acompanyi 
el treball audiovisual que consti de:
 a) Nom de l’autor /o autors i pseudònim 
 b) Títol i sinopsi
 f) Format
 g) Durada
 h) Equip tècnic i artístic
 i) Currículum del autor o autors
 j) Dades de contacte

9. Els autors dels curtmetratges hauran de 
tenir els drets de totes les imatges i àudios 
que s’hagin utilitzat. En el cas d’imatges o 
audios de tercers s’hauran d’acreditar per 
escrit els seus corresponents cessions de 
drets.
10. Els autors cediran per un any els drets 
d’exhibició a VOTV per la seva exhibició te-
levisiva i a l’Òmnium per la seva exhibició 
en una primera sessió pública en sala o bé 
per web i /o  xarxes socials. 
a. A banda d’aquestes exhibicions, els au-
tors tindran tots els drets del curtmetratge. 
b. Per la primera edició, en cas de que se’n 
vulgui fer un ús comercial del  curtmetrat-
ge, els autors autoritzaran a l’organització 
la producció de 50 còpies per ser utilitza-
des per qüestions de promoció i protocol.
c. Els autors s’obliguen a incorporar el logo 
d’Òmnium i figurar en un lloc destacat dels 
crèdits que el curtmetratge ha obtingut 
aquest premi i el nom del patrocinador 
d’aquest premi, si fa el cas.
11. La presentació de projectes a aquesta 
convocatòria pressuposa l’acceptació ín-
tegra de totes les seves bases.
12. Qualsevol aspecte no previst en aques-
tes bases serà resolt pel jurat o per les 
parts convocants.
13. Els projectes s’hauran d’enviar en for-
mat digital (preferentment en MP4) i la 
fitxa en format pdf a l’adreça festalletres-
valles@omnium.cat. Això es podrà fer bé 
sigui directament o en el cas d’arxius grans 
per wetransfer.

PER A MÉS INFORMACIÓ podeu contactar amb nosaltres a través dels telèfons 
678 07 85 75 o 938 792 279, o també per correu electrònic, a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat

ÒMNIUM CULTURAL VALLÈS ORIENTAL
c. Espí i Grau, 1, 3r. Granollers

30a FESTA DE LES LLETRES CATALANES 
DEL VALLÈS ORIENTAL

CARTA ALS SOCIS I SÒCIES D’ÒMNIUM CULTURAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL 29 novembre de 2019

Benvolguts/des Socis i Sòcies,
Aquest any serà sonat !!.  Enguany fa 30 anys que unes persones 
amb molta determinació i molta estima per la nostra cultura i pel 
nostre país van posar la llavor d’uns Premis Literaris que ja són 
referent a la nostra comarca i als Països Catalans.
Recollint l’impuls i revitalització que va suposar la Festa cele-
brada l’any passat a Sant Celoni, la primera vegada que es feia 
fora de Granollers, per aquest 30è aniversari estem preparant 
alguna cosa diferent començant per un canvi en la localització 
de la Festa que estem acabant d’ultimar.
Així doncs seguim comptant amb la teva col·laboració com a 
Soci/Sòcia perquè la Festa segueixi sent un èxit durant trenta 
anys més !!!.
Des de fa anys la Òmnium del Vallès Oriental dona premis a les 
persones o entitats dels següents àmbits:

 -Premi de novel·la
 -Premi de poesia
 -Premi de comunicació digital
 -Premi de promoció de la llengua
 -Premi de sociolingüística
 -Premi d’àmbit local (nou): curmetratges de Granollers

Premi d’àmbit local: 1r Premi Òmnium Cultural del Vallès Orien-
tal de curtmetratges de Granollers
Arrel de la decisió d’iniciar la itinerància de la Festa, va sorgir la 
idea de crear un Premi Local a cada població on es traslladi la 
mateixa. Aquesta creació suposarà la implicació de la població, 
el seu entorn i la seva gent en un projecte d’Òmnium. Aquesta 
vegada el Premi és del tipus audiovisual tenint com a temàtica la 
ciutat de Granollers.

Desitgem que participeu en aquests premis,

Sergi Bolea
Òmnium Vallès Oriental. President
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“Sense la colla torrada, la colla 
morada no tindria sentit. Així 
que els hem de felicitar”, va sen-
tenciar en José López, el nou cap de 
colla de Morats el dia de la presen-
tació de la festa major. Una mostra 
més del bon ambient que actual-
ment hi ha entre les dues colles. 
Això no treu que l’orgull morat pre-
tengui que durant la festa major “hi 
hagi més samarretes morades 
que mai portades per gent de to-
tes les edats”. 

Per aconseguir-ho, han organit-
zat 60 actes, 25 d’ells infantils i 11 
de nous. A més, gairebé un 10% 
dels actes tindrà un caràcter soli-

dari. “La pretensió és donar veu a 
aquells que no solen tenir l’opor-
tunitat d’expressar-la pública-
ment”. Els actes solidaris seran la 
capta de sang, la visita a la residèn-
cia de Santa Rosa, la masterclass de 
llengua de signes, la passejada de 
gossos solidària i la classe de Cu-
batón Solidari que destinarà tota la 
recaptació a l’Associació Catalana 
de Fibrosi Quística. 

Noves activitats
Pel que fa a les activitats noves, la 
intenció és recuperar algunes del 
passat amb motiu de la celebració 
del 25è aniversari de les colles i 

COLLA DELS MORATS  EL COL·LECTIU ORGANITZARÀ UN TOTAL DE 60 ACTIVITATS, 25 DE LES QUALS SERAN INFANTILS

sergi escudero

D'ANIVERSARI  La colla morada es va fer una fotografia de família després de la presentació de la festa major a l'Ajuntament

Els de la teca aposten per la 
solidaritat per celebrar els 25 anys

proposar-ne algunes que no s’han 
fet mai per tal d’engrescar les dife-
rents generacions de molletans. 

“Recuperem el Corremoll, que 
és un acte que ens demanen des 
de fa temps, i estrenem un Ban-
quet Morat amb foodtrucks, un 
karaoke, o una festa de petardeo. 
Tenim molts actes per a la gent 
jove, però també per als infants, 
i per això en fem 25, alguns de 
tradicionals com la Pintada de 
Guixos i l’Arrebossa’t i d’altres 
de nous com els donuts voladors 
o el trivial", explica el cap de co-
lla morat, qui afegeix que "també 
renovem altres activitats com la 

Gimcana Infantil”, apunta. 
López també vol remarcar que 

l’efemèride dels 25 anys deixa molt 
lluny polèmiques del passat entre 
les colles, les quals van tenir el seu 
punt àlgid durant la festa major 
del 2010 amb la suspensió del rep-
te: “Portem molts anys amb bon 
ambient perquè les dues volem 
el millor per al poble. Durant 
l’any no parem de fer activitats 
de forma conjunta i som amics. 
Les dues colles volem que la festa 
major sigui una festa de referèn-
cia al Vallès i que la gent no mar-
xi de vacances i es quedi a Mollet 
aquestes dates”. i s. escudero

Els morats visitaran la residència de Santa Rosa, faran una masterclass de llengua de 
signes i portaran a terme una passejada de gossos solidària, entre d'altres actes

arxiu

JOSÉ LÓPEZ

José López (Mollet del Vallès, 
1997) és el cap de colla morat des 
de l’octubre passat, quan va aga-
far el relleu de Vanessa Sánchez. 
En el passat ha fet voluntariats a 
la ciutat, concretament a l’associ-
ació Activa’t i a l’escola Can Besora 
i actualment treballa al menjador 
d'aquesta escola i fa de contacon-
tes a l’escola Federico García Lor-
ca. “La meva vinculació amb la 
festa major comença des de ben 
petit, quan ja hi vaig comen-
çar a participar d’una manera 
o una altra. Però no és fins al 
2016 que vaig decidir fer-me 
soci de la colla morada i parti-
cipar activament”, explica  qui 
també és membre dels geganters. 
La seva progressió a la colla mora-
da ha estat meteòrica. El 2017 ja 
va entrar a formar part de la junta 
i l’any passat va decidir assumir el 
càrrec de cap de colla en haver-hi 
eleccions. “Els meus objectius 
com a cap de colla són que la 
festa major sigui encara millor, 
més participativa, amb actes in-
clusius i per a totes les edats. És 
una obligació portar la cultura 
a Mollet i fer possible que la fes-
ta major no mori”, sentència. i

José López 
s'estrena com 
a cap de colla 
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De la mateixa manera que els mo-
rats, els torrats també tindran 
molt present la celebració del 25è 
aniversari de les colles. "Serà una 
festa major dedicada a reme-
morar els actes que hem fet du-
rant aquests 25 anys i sobretot 
a recuperar aquells que eren 
interessants i s'havien deixat de 
fer", explica Aitor Millán, el seu cap 
de colla, a la presentació de la festa 
major. "A més, tindrem cinc acti-
vitats més que l'any passat amb 
la intenció que sigui més partici-
pativa que mai i que tothom en 
gaudeixi". 

Els nous actes seran l'Aiba la os-

tia amb Txacolí –un sopar temàtic al 
Mercat Vell–; el Torraestàtues –que 
consistirà en vestir les estàtues de la 
ciutat de color torrat– i la Sardinada 
amb Jam Session –el clàssic sopar 
torrat que es desplaça al carrer, con-
cretament a la Plaça de l'Artesania, i 
que inclourà música en directe. 

D'altra banda, es recuperarà 
la subhasta torrada, que feia uns 
anys que s'havia deixat de fer, i el 
concurs de videojocs inclourà una 
secció retro. Pel que fa al torneig de 
pàdel, que com és habitual es dis-
putarà al Club de Pàdel Can Prat, 
enguany comptarà amb la possi-
bilitat d'accedir a la piscina per un 

torrats

AMB EL CARTELL  Els integrants de la colla torrada van fer-se una fotografia després de la presentació de la festa major a l'Ajuntament

Els del mam recuperen actes 
del passat per les noces d'argent

preu popular. 
Els torrats no han volgut fer pú-

blica quin serà el centre d'interès 
d'aquesta edició, però Millán va as-
segurar que "tindrà relació amb 
l'efemèride dels 25 anys". Aques-
ta és rellevant en activitats com el 
Torraparc, que estarà ambientat en 
aquesta temàtica.  

Líders del repte de les colles
Des de l'any 2007, els Torrats li-
deren el repte de les colles. Però 
la superioritat aconseguida fins el 
2015, quan van doblar en puntua-
ció als Morats –12 triomfs a 6–, s'ha 
vist reduïda després de les dues 

victòries consecutives dels de la 
teca –la competició es va suspen-
dre el 2017 a causa dels atemptats 
de Barcelona– i aquesta edició es 
presenta clau per veure si la dinà-
mica tindrà continuïtat o les dues 
ensopegades torrades només hau-
ran estat una excepció en el seu do-
mini dels últims 13 anys.

Les coses no sempre van ser així. 
Les quatre primeres edicions del 
repte de les colles, les pertanyents 
al període 1997-2000, se les van 
emportar els morats. Però la reac-
ció torrada no es va fer esperar i 
van contrarrestar la ratxa amb qua-
tre triomfs consecutius. i  s.e.

La colla torrada encara no ha volgut fer pública quina serà la temàtica d'enguany 
però asseguren que tindrà relació amb l'efemèride de l'aniversari de les colles

Les colles molletanes insisteixen a 
demanar a l'Ajuntament un local. 
De fet, al juliol va fer un any que el 
consistori va aprovar una moció –
amb els vots a favor d'Ara Mollet, 
Canviem i PDeCAT i les abstencions 
del PSC, PP i Cs– que precisament 
demanava al govern un espai per-
manent a la ciutat per a Morats i 
Torrats. Sobre aquest tema, el cap 
de colla torrat apunta: "Per des-
gràcia, tenim la Santa Teca i el 
Moll Fer en espais no visibles, 
quan són dues icones de la ciutat 
que haurien d'estar visibles per 
a tothom". 

En aquest sentit, el cap de colla 
morat assegura que "les colles de 
Morats i Torrats són patrimoni 
de la ciutat i haurien de tenir 
un lloc digne on poder-se veure 
representades durant tot l'any". 
I afegeix: "Necessitem un lloc on 
preparar materials, on guardar 
els nostres estris, on carregar 
i descarregar amb tranquil·li-
tat, on poder fer reunions, on la 
ciutadania pugui venir a parlar 
amb nosaltres i comprar mer-
xandatge fora dels actes. És una 
reivindicació per la qual portem 
molts anys lluitant i hi seguirem 
lluitant". A poder ser, també dema-
nan que aquests locals no tinguin 
problemes de llum i d'humitat, com 
passa actualment. Esperen que 
l'aniversari porti la bonanova. i

COLLA DELS TORRATS  RENEIXERAN ACTIVITATS COM LA SUBHASTA TORRADA I S'ESTRENARAN D'ALTRES COM EL TORRAESTÀTUES REIVINDICACIONS

Les colles tornen
a reclamar a 
l'Ajuntament un 
espai permanent

"Les colles hem de tenir un 
lloc digne on estar tot 

l'any i on poder exposar 
el Moll Fer i la Santa Teca"
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RECONEIXEMENTS  LES COLLES SEGUEIXEN AMB LA TRADICIÓ INICIADA EL 2017 DE DONAR EL GUARDÓ A LES ENTITATS QUE ESTAN D'ANIVERSARI

Geganters i Rafael Ferran 'Wally', 
nomenats Morat i Torrat d'Honor
La colla liderada per Manolo Césareo compleix 25 anys des de la seva recuperació 
i el dissenyador va ser l'autor del primer logotip de les colles de Morats i Torrats

sergi escudero sergi escudero
Seguint la línia marcada el 2017 
amb el guardó per a Castellers, les 
colles tornaran a entregar el Morat 
i Torrat d’Honor a una entitat de la 
ciutat que enguany està d’aniver-
sari. Aquesta vegada serà per a la 
Colla de Geganters, que compleix 
25 anys de la seva segona funda-
ció. La primera va néixer el 1982 
i es va interrompre quatre anys 
després. “La Colla Gegantera 
m’ha donat els millors anys de 
la meva vida i és un honor que 
rebem aquest guardó”, explica 
Manolo Cesáreo, cap de colla des 
de fa quatre anys i membre des del 
1983 –excepte els nou anys en què 
Mollet es va quedar sense gegants 
entre la primera i la segona co-
lla–. “Posar-te dins d’un gegant 
i ser la seva ànima mentre gires 
i veus com els nens assentats a 
la vorera t’estan observant amb 
cara de felicitat no té preu”.

Dissenyador de la imatge
Aprofitant que aquesta és una 
edició especial de la festa major, 
les colles també han decidit do-
nar-li un Torrat i Morat d’Honor a 
un individu que ja forma part del 
paisatge del poble. Ell és en Rafael 
Ferran, més conegut com a Wally, 
el creador del primer logotip dels 
mocadors de les colles de Morats i 
Torrats i qui també ha dissenyat el 
d’enguany. 

“Tothom portava idees per al 
logotip i a mi se’m va ocórrer 
utilitzar uns dibuixos del Cesc 
Bas –en Wally era ajudant de 

l'artista molletà en el seu estudi 
de disseny gràfic– que ell havia 
dissenyat per un programa de 
la fira d’artesans. Estava ple 
de peixos amb forma de moll 
fent les diferents activitats 
de la fira”, explica. “Aquells di-
buixos aleshores devien tenir 
quatre anys i vaig pensar en re-
cuperar-los perquè n’hi havia 
un amb beguda i un altre amb 
menjar. Els vaig posar en forma 
de rombe, ho vaig acompanyar 
amb una tipografia i va quedar 
enllestit”, afegeix. 

En Wally, a més, va formar part 
de la primera colla castellera de 
Mollet del Vallès. Ell era un dels 
percussionistes del grup. “Érem 
uns principiants i fèiem unes 
barreges estranyes que sembla-

ven samba”, comenta rialler. 
Precisament, de la seva relació 

amb castellers li ve el sobrenom 

de Wally. “Quan es va crear la 
colla dels castellers, de la qual 
encara en formo part, vaig pen-

sar que aquesta duraria poc i 
no m’hi vaig apuntar fins que va 
arribar als dos anys de vida. No 
es perdien cap festa. Recordo 
que tal com vaig entrar per la 
porta el primer dia una noia em 
va dir: ‘sembla el Wally!’. Ales-
hores, jo portava el cabell llarg 
i les ulleres fosques i rodones”, 
explica Ferran amb un somriure 
nostàlgic. 

Malgrat néixer a Valls, amb 8 
anys va arribar a la ciutat baixva-
llesana amb la seva família i d’aquí 
ja no s’ha mogut. Si li preguntes 
d'on és, et contestarà que molletà.

Activació de la cultura 
En aquella primera època de cas-
tellers, va ser quan en Wally va 
conèixer el Manolo, de geganters, 

i dos desenes d’entusiastes més 
amb ganes de tirar endavant la 
cultura a Mollet del Vallès. “Va ser 
una època en la qual l’Ajunta-
ment va voler activar la cultura 
a la ciutat mitjançant els gegan-
ters, els diables i altres entitats 
amb la intenció que Mollet dei-
xés de ser una ciutat dormito-
ri”, recorda en Manolo. 

Tant la Colla de Geganters com 
en Rafael Ferran, Wally, rebran el 
guardó de Morat i Torrat d'Honor 
dissabte 17 a les 23.15 h a la pla-
ça Prat de la Riba, just abans dels 
versots.  s.escudero

Ferran: "Tothom portava
 idees per al primer logotip
 i a mi se'm va ocórrer usar

 uns dibuixos d'en Cesc Bas"

Manolo: "Posar-te dins 
d'un gegant i veure la cara

de felicitat dels nens que 
et miren no té preu"

EL LOGOTIP DEL 25è ANIVERSARI

EL DISSENY DELS 
25 ANYS DE COLLES 

n En Wally ha decidit no fer el logotip 
del 25è aniversari amb serigrafia, la 
tècnica que havia utilitzat en la majoria 
de les altres creacions. Ha fet una  
il·lustració amb degradats i molts  
colors. La inspiració el va portar a que 
unes bombolles formessin el número 
25 i el logotip tingués forma d’escut. 
La tipografia de la lletra és la mateixa 
que va fer servir en el primer logotip 
de les colles, però modernitzada amb 
un programa.

MANOLO CESÁREO Cap de colla dels geganters 'WALLY' Dissenyador del primer logotip de les colles



dV, 2 agost 2019 15



dV, 2 agost 201916 FESTA MAJOR

1
PUNT

1
PUNT

1
PUNT

1
PUNT

11
PUNTPUNT

1
PUNT

1
PUNT

1
PUNT

1
PUNT

1
PUNT

3
PUNTS

è

ADVOCATS
BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

Av. Burgos, 29, 1ª planta · Mollet · www.bufetespanol.com       93 570 73 09   

Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa !major 2019

bona festa
us desitgem

8
MORATS

15 punts 
del repte

DILLUNS, AV. LLIBERTAT, 00 H
En arribar la mitjanit els 
cossos es quedaran lleugers 
de roba per afrontar una de 
les proves més importants 
del programa: el triomf 
comportarà tres punts per 
la colla vencedora.  

Curses en 
roba interior

DILLUNS, AVINGUDA LLIBERTAT, 18 H
Els més menuts hauran de 
demostrar les seves condi-
cions atlètiques per empor-
tar-se el punt.

Estirada del 
cotxe infantilDIUMENGE, PRAT DE LA RIBA, 7 H

La cercavila per excel·lèn-
cia de la Festa Major arriba, 
com sempre, en un horari in-
tempestiu. Però les ganes de 
gresca estaran intactes.

La despertada

DIMARTS, PLAÇA PAU CASALS, 19 H
La competició continuarà 
amb aquesta prova, un clàs-
sic que es recupera després 
d’algunes edicions sense 
formar part del programa. 

Corremoll 
infantil

DIJOUS, PLAÇA MAJOR, 20 H
És hora d’animar els veïns a 
unir-se a la festa. Les colles hi 
acostumen a posar tantes ga-
nes que és possible que fins i 
tot el més gandul s’hi apunti.

L’engrescada

DIMARTS, PLAÇA PAU CASALS, 17.30 H
Els adults hauran de demos-
trar que els anys que porten 
acumulats anant de canyes 
han servit per alguna cosa de 
profit.  

DIMARTS, PLAÇA PAU CASALS, 17 H
La perícia dels més petits entra 
en joc. Seran capaços de tras-
passar el líquid d’un got a un 
altre sense que els hi caigui res 
a terra?  

Corregot adultCorregot infantil

DILLUNS, PLAÇA PAU CASALS, 19.45 H
El corremoll també tindrà 
la seva versió per a adults. 
Sempre i quan aquests esti-
guin en condicions de seguir 
movent el seu cos després del 
desgast físic acumulat. 

Corremoll adult

DIMARTS, ENVELAT, 00 H
El clàssic dels clàssics de les festes majors. L’últim 
punt del repte de les colles és una invitació a po-
sar-nos romàntics que no podem desaprofitar. 

El ball del fanalet

DIMARTS, AVINGUDA LLIBERTAT, 18.30 H
La prova que fa posar les mans al cap a qualsevol 
nutricionista. Però un dia és un dia. Qui acumuli més 
quantitat de menjar en el seu estómac s’emportarà 
un punt. 

L'afartada

DISSABTE, MERCAT VELL, 
DE 10 A 14 H I DE 17 A 21 H
El punt més solidari. L’important 
és aportar quants més donants 
millor per incrementar les reser-
ves del Banc de Sang i Teixits.

Capta de sang

DILLUNS, AV. LLIBERTAT, 18.30 H
Serà el torn dels grans, que hauran 
de fer una pausa per aconseguir 
desplaçar una bona quantitat de 
pes. Mai se’ls resisteix. 

Estirada del camió

12
TORRATS

PROVA A PROVA  14 DELS PUNTS EN COMPETICIÓ S'ACONSEGUIRAN AMB PROVES I L'ÚLTIM SERÀ GRÀCIES A LA INNOVACIÓ I L'ORIGINALITAT DE LES COLLES A LA FESTA
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La festa major de Mollet sempre ha 
anat agafada de la mà de l’art mi-
tjançant el cartell, un altaveu que 
ha servit al llarg dels anys perquè 
els artistes amb una relació amb 
la ciutat hagin pogut expressar la 
seva visió d’aquest esdeveniment 
que cada estiu engresca la ciutat. 
L’autora del d’enguany és l’Elena 
Nieto, una dissenyadora gràfica 
baixvallesana que va estudiar a 
l’Escola Massana de Barcelona i 
que en l’actualitat resideix a Pa-
rets. Però manté molta relació amb 

disseny gràfic Ambitgrafic, que ha 
dissenyat des d'etiquetes de cerve-
ses a decoracions de restaurants, 
passant per portades de discos de 
música i cartells d'obres teatrals. 
“Al cartell volia donar-li un aire 
tradicional per l’aniversari de les 
colles i que fos figuratiu perquè 
tothom s’hi pugui sentir identifi-
cat. Quan em van fer l’encàrrec en 
qui primer vaig pensar va ser en 
la gent que fa possible la festa i la 
viu i per això volia donar-li molt 
color i molta fantasia, la qual lli-

Mollet. Sense anar més lluny, en el 
passat va treballar en aquest ma-
teix diari i aquest 23 d’abril, dia de 
Sant Jordi, va presentar a l’Hospi-
tal de Mollet el llibre ReMi, un nen 
que Fa Sol, una història sobre un 
nen amb autisme que s’utilitzarà 
com a eina d’inclusió en l’Educació 
Infantil. Ella n’és la il·lustradora i 
l’autor, en Miquel Gómez. 

Fantasia molletana
Des del 2013, Nieto és la funda-
dora i directora de l'empresa de 

sergi escudero

CARTELL DE FESTA MAJOR  L'AUTORA VIU A PARETS, PERÒ MANTÉ MOLTA RELACIÓ AMB MOLLET DEL VALLÈS TANT DES DEL PUNT DE VISTA LABORAL COM FAMILIAR

Elena Nieto és la dissenyadora
d'un cartell "per la igualtat"

ELENA NIETO L'autora del cartell de la festa major d'enguany

La creació mostra una imatge de respecte i convivència, dos valors que 
tant els organitzadors com les entitats pretenen per aquesta festa major

ga molt bé amb la història de Mo-
llet”, explica Nieto. 

A banda del moll, els dos perso-
natges que apareixen en la com-
posició són un noi i una noia, que 
porten una banderola mentre es 

miren i caminen en la mateixa di-
recció. “Volen ser una mostra de 
respecte i convivència, que es 
allò que desitgem per a aques-
tes festes. Vull fer un crit en 

aquest sentit”, diu Nieto. 
Aquesta també és la pretensió 

de l'Ajuntament i de totes les en-
titats que participaran en la festa 
major. Amb aquest propòsit, s'ha 
reforçat encara més la seguretat i 
s'hi instal·laran dos punts liles: un 
de nocturn al parc de Can Mulà i un 
altre d'itinerant durant el dia.

Malgrat estar digitalitzat, el 
cartell usa algunes tècniques de 
la serigrafia per donar-li un aire 
tradicional que pretén combinar 
amb els 25 anys de les colles i els 
geganters. És la primera vegada 
que Nieto, que actualment “està 
centrada en la il·lustració”, és 
l’autora d’un cartell per una festa 
major.   sergi escudero 

"Volia donar-li tradició per
 l'aniversari de les colles i

 que fos figuratiu perquè la
 gent s'hi identifiqui "
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ART  A 'SENTIR', LA MOLLETANA HA UTILITZAT UNA TÈCNICA PICTÒRICA MIXTA EN LA QUAL ES COMBINA ELS LLAPIS DE COLORS, LES AQUAREL·LES I ELS RETOLADORS 

Sentiment i arrels en 
la portada especial 
de Som de l'artista  
Susana Malagón
L'obra vol expressar fermesa, possibilitat 
d'expandir-se en l'espai i seranitat
Sentir. Aquest és el títol de l'obra 
que l'artista Susana Malagón ha 
cedit per il·lustrar la portada es-
pecial d'aquesta edició de festa 
major del diari Som. Mitjançant 
una tècnica mixta basada en la 

utilització de llapis de colors, 
aquarel·la i retoladors, l'obra de 
Malagón és una peça que té darre-
re una varietat de significats que a 
vegades escapen a la mateixa cre-
adora. "No, els colors escollits 

no són els de les colles de Mo-
llet", afirma entre sorpresa i di-
vertida per la coincidència. "Com 
a ser artístic i sensible que sóc 
estic influïda per tot el que pas-
sa al meu voltant i és clar que el 
lila té a veure amb el feminis-
me", diu

Més enllà, les arrels són un 
element recurrent en les seves 
creacions. "És una idea que em 
persegueix", explica Malagón per 
afegir que "com més arrels tin-
guis, més podràs expandir-te en 
l'espai i més fermesa tindràs". 
De fet, per a ella aquest concepte, 
té una forta relació amb la festa 
major. "Vaig viure molt temps 
a Atenes, Lima, Granada i quan 
tornava a casa i arribava la festa 
major, a Can Mulà, era com tor-
nar a les arrels... veure a gent 
que feia molts anys que no veia 
o trobar-me amb els amics de 

sempre", explica.
A més, per a l'artista, 

l'obra de la portada ex-
pressa "calma i sereni-
tat". "És un dibuix llu-
minós i que dóna bon 
rollo, com la festa ma-
jor", assevera Malagón.

Malagón de 37 anys va 
néixer a Mollet. Encara que l'ar-
tista multidisciplinària viu a Bar-
celona, segueix molt vinculada a 
la capital baixvallesana, perquè 
hi té el taller i treballa al Centre 
d'Estudis Mollet com a professo-

ra d'educació d'art visual i plàs-
tica. "Aquest any m'he pres un 
permís des de març per poder 
fer front a la quantitat de feina 
artística que m'ha vingut", afir-
ma l'artista. 

Actualment Malagón té una exposició en dansa 
al Museu Abelló que es podrà veure fins al 29 
de setembre vinent. Conte/Objecte és el títol de 
la mostra que va sorgir a mitges entre l'artista 
molletana i la seva parella, l'escriptor Enrique 
Carro, i en la qual es poden veure nou peces de 
Malagón basades en els contes de Carro.  "Feia 
temps que volia plasmar artísticament els 
relats de l'Enrique", explica. "Vaig pensar a 
fer un llibre d'artista, però la idea va anar 
evolucionant fins a convertir-se en aquesta  
exposició", conclou. 

Malagón al Museu l'Abelló

s.M.
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ollet és una ciutat viva, 
moderna i solidària 
que cada any demos-
tra que sap organitzar 
una gran festa major 

d’estiu. Aquest any trobareu un 
programa format per més de 120 
d’activitats adreçades a tothom i 
amb una clara aposta pel públic 
familiar que trobarà al parc de les 
Pruneres un espai especial d’om-
bra que serà la delícia dels més 
petits i on cada dia hi haurà activi-
tats d’animació, d’aigua i escuma 
per als més menuts.  

El fantàstic cartell de la festa 
major 2019, en què destaquen dos 
figures centrals que plasmen la 
igualtat entre homes i dones, que 
està ple de festa, de simplicitat i 
elegància és de la jove dissenya-
dora Elena Nieto, una artista molt 
vinculada a la ciutat.

Us convido a consultar tot el 
programa d’ activitats d’una festa 

Molt bona festa major!

M

JOSEP 
MONRÀS

Alcalde de 
Mollet del Vallès

major que començarà amb el pre-
gó del gran i mític actor Joan Pere 
que ens farà riure d’allò més i que 
comptarà amb la participació de 
l’irreverent grup molletà que ens 
farà ballar d’allò més, els grans 
Mojinos Escozios. Tampoc falta-
ran l'envelat, el castell de focs, 
concerts... i, per descomptat, la 
tradicional competició de Morats 
i Torrats que enguany estan d’ani-
versari i han preparat unes proves 
molt especials que de ben segur 
aconseguiran sorprendre’ns i fer-
nos gaudir de valent. Molta gres-
ca, però també solidaritat amb 
l'acapta de sang, a la qual t’animo 
a participar per aconseguir batre, 
un any més, el rècord de donaci-
ons i així ajudar a salvar moltes 
més vides. I solidaritat també amb 
els diners recollits amb la venda 
d’entrades que es destinaran ín-
tegrament, com sempre, al banc 
d’aliments de la ciutat. 

Un any més volem que la nos-
tra festa major sigui cívica i salu-
dable, per això, enguany també 
posarem en marxa les campanyes 
No és No - Només Sí és Sí –amb què 
hem dissenyat un seguit d’accions 

preventives i de sensibilització 
per tenir una festa lliure d’agres-
sions sexistes i LGTBI– i també la 
campanya de consum responsable 
d’alcohol.

Vull agrair la bona feina de tots 
els treballadors municipals i de 
Protecció Civil que hi intervenen 
i fan possible que el programa 
i la festa siguin immillorables, 
persones invisibles però impres-
cindibles, i que fan que funcioni 
l'organització, la coordinació, la 
infraestructura, la neteja, la segu-
retat i la convivència.

I, per descomptat, també vull 
donar les gràcies més efusives a 
les més de vint entitats que con-
tribueixen a fer aquesta festa una 
gran festa major. I enguany, de 
manera més especial a les nostres 
colles de Morats i Torrats i també 
a Geganters que enguany celebren 
el seu 25è aniversari, moltes feli-
citats!

Benvolguts molletans i benvol-
gudes molletanes, visquem una 
nova gran festa on les protago-
nistes siguin l'alegria i el respecte 
mutu i en què el No, sempre és No. 
Molt bona festa major d’estiu!
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PREGÓ I ESPECTACLE  L'HUMORISTA I ACTOR, JOAN PERA, OBRIRÀ OFICIALMENT LES FESTES I OFERIRÀ EL MUNTATGE 'ALGUNS NEIXEN ESTRELLATS'

Quan aparegui al balcó de la plaça 
Prat de la Riba i comenci a parlar, 
aquells que estiguin despistats 
xerrant amb l’individu del costat 
pensaran que és el Woody Allen 
català qui es disposa a fer el pregó 
de la festa major de Mollet del Va-
llès –dissabte 17 a les 20 h–. O el 
mateix Escurçó Negre. Però, quan 
alcin la mirada, se n’adonaran que 
el protagonista és el polifacètic 
Joan Pera (Mataró, 1948), l’actor 
català de cinema, i sobretot tea-
tre, que també ha destacat com a 
doblador i director. Ell serà el pre-
goner de la festa major d’enguany 
quan està ben a prop de complir 
els 71 anys. 

La seva capacitat creativa és 
tan potent que a vegades es pas-
sa de la ratlla. Una vegada el ma-
teix Rowan Atkinson, l’actor que 
interpreta el personatge de l’Es-
curçó Negre i de Mr. Bean –també 
doblat per Joan Pera–, li va cridar 
l’atenció per haver afegit coses 
de la seva pròpia collita al guió. 
Atkinson i Allen són els dos únics 
actors que ha pogut conèixer 
d’aquells a qui ha posat veu. “Cap 
actor de cinema sent simpatia 
cap el seu doblador. Acostu-

La 'reencarnació' catalana de Woody Allen i 
Rowan Atkinson serà el pregoner de la festa

PREGÓ
Pregó 
Dia i hora: Dissabte 17 (20 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba

Espectacle Alguns neixen  
estrellats 
Dia i hora: Diumenge 18 (22.30 h)
Lloc: Envelat

men a pensar que tenim pitjor 
veu que ells i que ho fem mala-
ment”, va explicar el mateix Pera 
en una entrevista a El Periódico. 
“En Woody és un home molt 
amable i agraït. La veritat és 
que tenim certa semblança: els 
dos som baixets, portem ulleres 
i, fins i tot, ens assemblem en la 
manera de ser. Ell és una per-
sona humil i propera. Jo també 
sóc un actor proper a la gent”, 
afegia. A diferència d’Atkinson, 
Allen considera que en Joan Pera 
el millora.

Però, més enllà d’aquesta face-
ta que l’ha fet conegut per molta 
gent, durant la seva trajectòria 
Pera s’ha convertit en un dels ac-
tors de referència en el panorama 
català. Sobretot en el gènere de la 
comèdia. El seu paper com a ne-
bot de Joan Capri a la sèrie Doctor 
Caparrós, medicina general  i el 
seu treball a L’Estranya Parella, 
amb el duet amb Paco Morán, ja 
formen part de la memòria col-
lectiva de la interpretació del país. 
La versió dirigida i adaptada per 
Àngel Alonso de l’obra de Neil Si-
mon va tenir tant èxit a Catalunya 
durant els anys 90 que fins i tot es 
va representar al Palau Sant Jordi 
de Barcelona, on van assistir-hi 
14.797 espectadors, un rècord 
Guinness mundial de l’època.

Per tot això, i per la resta de tre-
balls que ha fet en la seva extensa 
i prolífica carrera, el 2015 Joan 
Pera va rebre la Creu de Sant Jor-
di i aquest mes de gener el Premi 
Gaudí d’Honor. Recentment, va te-
nir un paper destacat a la pel·lícu-
la espanyola Yucatán, dirigida per 
Daniel Monzón, en la qual va com-

partir rodatge amb Luis Tosar, Rodri-
go de la Serna i Stephanie Cayo, entre 
d’altres actors i actrius de renom.

'Alguns neixen estrellats'
Com també va passar l’any passat 
amb Santi Rodríguez, el fruiter 
d’Aquí no hay quien viva, el paper 
de pregoner va acompanyat de 
la representació de l'especta-
cle teatral de la festa. Diumen-
ge, Joan Pera i David Olivares 
representaran a l’Envelat l’es-
pectacle d’humor Alguns neixen 
estrellats, dirigit per Enric Llort. 

L’obra, una producció de la 
BBC que els anys 80 va tenir 
molt èxit a Catalunya quan es 
va emetre per TV3, versa sobre 
la història de Frank Spencer, un 
home amb mala sort que sempre 
es veu implicat en embolics i provo-
ca desastres en tot tipus de llocs i si-
tuacions. L’argument serveix d’excusa 
per homenatjar, duratn una hora i 
mitja, personatges universals del món 
de la comèdia com Charlot, Frank 
Spencer, l’Inspector 
Closseau o els ma-
teixos Woody 
Allen i Mr. 
Bean. 
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

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

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

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta fin de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall   Tels: 938 436 339 / 619 843 546    aluminios-coel@hotmail.com    aluminioscoel.com | aluminiscoel.com

+IVA

+IVA

+IVA

La gira Los más grandes de Los Mo-
jinos Escozios aterrarà al Parc de 
Can Mulà diumenge 18 a la mitja 
nit després de passar per escenaris 
d'alt nivell com el del festival Viñar-
rock de Villarobledo (Albacete) o 
el Weekend Beach Festival de Tor-
re del Mar (Màlaga). Els molletans 
tornen a casa seva amb les cançons 
més populars de la seva trajectòria 
i temes nous del seu darrer disc, 
publicat aquesta primavera amb la 
discogràfica Satélite K i el qual té el 
mateix títol que la gira. El primer 
single és Mis Quintillizos.

Mojinos Escozios, format per tres 
sevillans i dos barcelonins, va sor-
gir l’any 1994, després que els cinc 
components es coneguessin al bar 
Pirata de Mollet del Vallès –un dels 
bastions dels heavys de l'època a la 
comarca–. El seu estil sempre ha 
estat marcat per la influència de 
grups com AC/DC i Deep Purple, 
amb un estil que barreja hard-rock 
i heavy metal, acompanyat per les 
seves lletres de caire humorístic, i a 
la vegada crítiques amb la societat.

Els inicis al Baix Vallès
La formació, que fa anys que arros-
sega un públic nombrós, va comen-
çar a assajar, però, a la comarca, 
concretament en un centre cívic 
de Mollet i a actuar al Pub Darwin 
de Parets, que rebia queixes dels 
veïns pel soroll dels concerts. Fins 
i tot, una nit que es van queixar a 
la Guàrdia Civil, els Mojinos van 
haver de suspendre una actuació 
ja començada. Poc després, el fes-
tival de Mollet Ja era hora! va do-
nar-los a conèixer arreu del Vallès 
Oriental i el productor Esteve Coll 
va decidir oferir-los de gravar una 

Els Mojinos tornen a Mollet amb nou 
disc i gira sota el braç: 'Los más grandes'

(1996) i, més tard, la seva consa-
gració, Las margaritas son flores del 
campo (2001), del qual van arribar 
a vendre més de 150.000 còpies 
i els va convertir en un dels grups 
de rock més importants a escala 
estatal. Set anys després, al cap 
d’un mes de la publicació d’un nou 
disc, la banda va haver d’afrontar la 
pèrdua del seu mànager, Toni Mar-
tínez.

El bon humor i l'actitud irreve-
rent del seu cantant, El Sevilla, sem-

maqueta per la discogràfica Horus. 
No obstant això, el seu primer tre-
ball no es va publicar, ja que l’em-
presa va considerar que les lletres 
eren obscenes. Aquell mateix any 
van conèixer Toni Martínez, que 
acabaria sent el seu mànager al cap 
d’un mes. Gràcies als seus contactes 
la banda va aconseguir arribar a tot 
l’Estat i va començar a tenir cert re-
coneixement.

Anys després van publicar el 
seu primer disc, Mojinos Escozios 

arxiu

'LOS MÁS GRANDES'  Mojinos Escozios en una actuació en una festa major de Mollet del Vallès

pre ha estat present als escenaris i 
de ben segur que atreurà molt pú-
blic al Parc de Can Mulà, uns segui-
dors que podran recordar alguns 
dels temes més coneguts, com Mi 
jefe i Soy guay, que s’han convertit 
en autèntics himnes del Mojinos 
Escozíos.

El grup ja porta més de 1.700 
concerts a les seves espatlles i 
22 anys de trajectòria en el món 
musical. Sembla que encara els hi 
queda corda per estona.   

CONCERTS  EL GRUP AMB ARRELS MOLLETANES TORNA AL PARC DE CAN MULÀ PER FESTA MAJOR PER PRESENTAR EL SEU NOU TREBALL DISCOGRÀFIC 

Els teloners dels molletans seran 
The Covers Band, un sextet de Pa-
lamós nascut el 2007 i que posa 
al dia els temes de rock & roll de 
tots els temps. "El nostre reper-
tori està format per temes de 
grups internacionals dels 80 i 
del rock espanyol de 'la movida, 
i per adaptacions discotequeres 
i barreges de les tendències que 
estàn més de moda, sense obli-
dar la música en català", explica 
el grup a la seva pàgina web. 

The Covers Band, 
amb les seves 
versions, faran 
de teloners

CONCERTS

Concert amb Mojinos 
Escozíos i The Covers Band 
Dia i hora: Diumenge 18 (00 h)
Lloc: Parc de Can Mulà
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Divendres al vespre tornarà una 
nova edició de la MiT de les Colles, 
la  nit  musical  organitzada  per  les 
colles de Morats i Torrats, amb Joan 
Garriga & Galàctic Mariatxis com a 
principals estrelles de la nit. Es trac-
ta d'un grup de rúmbia vallesana –

barreja de cúmbia i rumba– amb un 
nou repertori del garriguenc Joan 
Garriga (exDusminguet i La Troba 
Kung Fú), que farà reviure amb ver-
sions temes d'anteriors formacions 
i d’altres del cançoner de taverna 
i ball de plaça. A la formació hi ha 

MÚSICA  EL PARC DE CAN MULÀ TORNARÀ A SER DIVENDRES L'ESCENARI DELS CONCERTS ORGANITZATS PER MORATS I TORRATS, AMB AQUESTES DUES ACTUACIONS

p.M.

PELE MACLEOD  El molletà, al mig, acompanyat de la resta d'integrants que formen la banda

arxiu

JOAN GARRIGA  Amb el projecte Galàctic Mariatxis farà ballar la ciutat

Joan Garriga i el molletà Pele MacLeod seran 
els protagonistes de la MiT de les colles

CINC ACTUACIONS A LA NIT DELS GRUPS 
LOCALS, SOTA L'ORGANITZACIÓ D'AMAM
n L'Associació de Música i Art de Mollet tornarà a organitzar dijous la seva
pròpia nit de festa, amb concerts de diversos grups locals. Serà de 20 h a 0.30 h 
en un lloc tan "emblemàtic, cèntric i icònic de la ciutat" com el parc de les
Pruneres, on ja fa diversos anys que no se celebra aquesta activitat. Edu Perro 
serà un dels artistes que passarà per l'escenari de les Pruneres, i ho farà
presentant el seu nou àlbum No me sigas estoy perdido. Red Velvet portaran una 
àmplia selecció de cançons reinterpretades amb un estil molt personal. D'altra 
banda, Desmejorados i Proyecto Piharo, per la seva banda, posaran el punt 
rocker a la nit, amb tocs de punk, els primers, i de blues, els segons. Per
últim, el parc de les Pruneres també podrà gaudir del concert d'Adri Ese,
qui, de fet, recentment va actuar a la festa major de Gallecs.

bateria (Francisco Batista Clota 
Rambo), baix elèctric (Marià Roch), 
i guitarra i acordió diatònic (Joan 
Garriga). I tots ells havien coincidit 
a La Troba Kung Fú.

La idea de Galàctic Mariatxis ar-
renca després d’una gira per petits 
locals la primavera del 2017 i algun 
festival a l’estranger. El 2018 van 
començar a gravar cançons noves i 
a tocar-les en directe durant l'any, 
mentre combinaven l’activitat del 
grup amb els espectacles teatrals 
Bodas de Sangre de Federico García 
Lorca i La bona persona de Sezuan 
de Bertold Brecht. Aquest 2019, 
Joan Garriga i el Mariatxi galàctic 
ha publicat Nocturns de vetlla i re-
vetlla (Fina Estampa, 2019), que 
presentarà a Mollet.

Pele MacLeod
Per la seva banda, el molletà Pele 
MacLeod –nom artístic del projec-
te musical de Pele Bernial– posarà 

la nota musical local a la MiT.
D'aquesta manera, Pele MacLe-

od portarà divendres a escena el 
seu darrer disc, Pluja Fina –tot i 
que també tocarà cançons dels 
seus discs anteriors–, en una ac-
tuació que li fa "molta il·lusió", i 
encara més per ser a casa. També 
es mostra "molt content" per po-
der actuar "a l'escenari gran de 
la festa major divendres, davant 
de molta gent".

D'altra banda, el molletà comen-
ta que "fa 15 anys que no toco a la 
festa major de Mollet" i convida 
els conciutadans a apropar-s'hi per 
"gaudir del projecte d'uns pro-
fessionals de la música que són 
de Mollet". "En altres municipis 
de Catalunya rebem molt bona 
acollida. Què menys que a Mo-
llet, a casa, sigui igual", afegeix.

Pluja fina és un àlbum que "man-
té el segell MacLeod", però que és 
"més animat i positiu". El disc 

conté "cançons sinceres" de pop 
contundent, disco, funk, folk i fins 
i tot hi ha una havanera. Tot ple-
gat, sota la producció del mateix 
MacLeod i de Marc Parrot. Els as-
sistents al concert gaudiran d'uns 
espectacles "molt propers i par-
ticipatius", com afirma el músic, i 
on "s'ho passaran molt bé".

CONCERTS

Nit dels grups locals, a càrrec 
d'AMAM 
Dia i hora: Dijous 15 (20 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

La MiT de les Colles
Concert del grup local 
Pele McLeod, i Joan Garriga
i el Maritatxi Galàctic 
Dia i hora: Divendres 16 (0.30 h)
Lloc: Parc de Can Mulà
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EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès. 
Tel. 935 703 991  |   Fax 935 939 849 
Email: administracio@asemax.org

Seguim oferint
Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

ASSESSORS EMPRESARIALS

Aquest ha estat l'any de Freddie 
Mercury. La película Bohemian 
Rapsody en la qual Rami Malek 
interpretava al famós líder de la 
banda de rock-pop i que li va val-
dre l'Oscar al millor actor, ha fet 
que aquest mític grup tornés a po-
sar-se de moda. Què millor, doncs, 
que sentir les seves cançons altre 
cop aquest cop de la mà d'una 
banda tribut com Momo a Can 
Mulà dimarts. 

Es tracta d'un homenatge que 
neix des del cor i amb un profund 
coneixement del llegat musical 
que versiona. Això fa que hagi es-
tat l'única banda de parla hispana 
triada per tocar a la 24a Conven-
ció de Fans de Queen celebrada 
a Anglaterra. Naturalment, el 
principal actiu de Momo és la veu 
del seu cantant, José Luis Momo 
Cortés, que és capaç de reproduir 
els molts registres de Mercury. 
La seva qualitat ha estat elogiada, 
fins i tot, pel mateix Brian May, 
guitarrista de Queen, que el va 
escollir personalment per prota-
gonitzar la versió espanyola del 
musical We will rock you.

Cortés es va sentir atret per 
Queen des de petit, encara que va 
ser després de la mort de Mercury, 
el 1991, quan va desenvolupar 
el que defineix com una "obses-
sió compulsiva". Pel que fa a la 
banda, el seu origen cal situar-lo 
en l'any 2000. Des d'aleshores el 
grup ha ofert més de 700 concerts 
de gran qualitat.

Cochambre, incombustibles
Hotel Cochambre torna una ve-
gada més amb les seves versions 
al parc de Can Mulà aquesta festa 

MÚSICA  L’ESCENARI DEL PARC COMPTARÀ TAMBÉ AMB ELS GRUPS HOTEL COCHAMBRE I LOS 80 PRINCIPALES I AMB LA FESTA LA FRICANDERA DE RAC105 

Freddy Mercury es reencarna per 
una nit a Can Mulà amb Momo

MoMo

FIDELS A QUEEN La banda Momo ha estat avalada per Brian May el guitarrista del mític grup dels 70 i 80

major. El grup de versions format 
per Benito Inglada –pregoner de la 
festa de Mollet l'any 2015– Char-
lie Cuevas, Diego Marín, Danny 
Navarro i Miguel Pino contagiarà 
de nou la seva energia al públic i 
el farà embogir amb el seu espec-
tacle de versión, Cucaracha Toru, 
la mitjanit del dissabte al parc de 
Can Mulà.

Amb quasi 20 anys d'experièn-
cia damunt l'escenari i amb tres 
premis ARC de l'Associació Pro-
fessional de Representants, Pro-
motors i Managers de Catalunya, 
Hotel Cochambre s'ha convertit 
en un referent de les festes po-
pulars. Les seves actuacions són 
una barreja de qualitat musical i 
humor juntament amb una posa-

da 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 característi-
ques 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 ascensoris-
ta, un recepcionista, un aparcacot-
xes i servei d'habitacions. Tots 
plegats, amb la voluntat de sobre-
viure, decideixen interpretar els 
èxits dels artistes que es van allot-
jar al seu hotel.

Les seves actuacions són un vi-

atge a través del temps des dels 
anys 80 fins a l'actualitat, que per-
meten a totes les generacions gau-
dir de la seva música. El repertori 
d'Hotel Cochambre va del Barrio 
a Depeche mode, de Bon Jovi a 
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, serà 
el torn per una altra banda de 
versions. Los 80 principales estan 
considerats com un dels millors 
grups tribut a la dècada dels 80. 
Amb més de 7 anys de trajectòria 
la formació ha tocat a les princi-
pals ciutats de l'Estat espanyol 

fent viatjar en el temps a milers 
d'espectadors. Les cançons de 
Queen, Pink Floyd, AC / DC, Dire 
Straits, El Último de la Fila, Te-
quila o Alaska prendran Can Mulà 
gràcies a Los 80 principales, una 
banda que el 2017 obtenia el pre-
mi ARC a la millor gira per festes 
majors.

Una nit amb el Fricandó
La festa oficial de RAC105 basada 
en el programa diari de la cadena 
de ràdio, Fricandó Matiner, farà la 
seva parada al parc de Can Mulà a 
les 00.30 h, dilluns. Sota el títol de 
La Fricandera, aquesta festa està 
liderada per Ernest Codina. Serà 
una de les últimes oportunitats de 
poder viure la màgia de Codina al 
capdavant del Fricandó Matiner, 
ja que la companyia radiofònica 
ha decidit substituir el programa 
matinal per La segona hora.

En el cas de Mollet, a Codina se 
sumen els DJ Hector Mas i MonDJ 
que portaran, a més de bon rollo 
i humor els millors èxits del mo-
ment. Aquesta festa es defineix 
com un moment "dedicat als jo-
ves que estan esperant amb àn-
sies el seu instant festiu i lúdic". 
"A més, també és per a tothom, 
ja que és una música que escol-
tem a la ràdio cada dia", diuen 
des de la mateixa festa.  

CONCERTS

Parc de Can Mulà
Hotel Cochambre i 
Los 80 principales
Dia i hora: Dissabte 17 (0.30 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

Festa Fricandera
Dia i hora: Dilluns 19 (0.30 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

Momo – Tribut a Queen
Dia i hora: Dimarts 20 (0.30 h)
Lloc: Parc de Can Mulà
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activitats comptaran amb una vi-
sita i un taller per als infants.

El dissabte (21 h), el diumenge 
(19 h) i el dilluns (18 h) serà el 
torn per dues visites guiades que 
també aproparan als assistents 
als viatges de Joan Abelló. Per 
últim, el diumenge, també es re-
alitzarà un taller obert per a totes 
les edats, de 17 a 21 h al Museu. 
Titulat com a Estiu a la Polinèsia, 
en ell els assistents aprendran a 
fer disfresses i danses d'aquesta 
regió de l'oceà Pacífic que és un 
dels punts més allunyats del món 
de Mollet.

Any d'aniversari i viatges
Totes aquestes activitats s'em-
marquen dins del 20è aniversari 
del Museu en el qual s'ha volgut 
donar visibilitat a una de les fa-
cetes del pintor, la de viatger. 
"Quan viatjo no miro mapes 
ni pregunto res a ningú. Sem-
pre vaig endavant. I si no sé on 
anar, tombo a la dreta", deia. i

El Museu Abelló accessible de 
bat a bat per festa major. L'equi-
pament cultural de la ciutat obri-
rà portes dissabte de 17 a 22 h, 
diumenge d'11 a 14 h i de 17 a 22 
h, i dilluns de 17 a 22 h. També 
obrirà la Casa del Pintor amb afo-
rament limitat dissabte a les 19 i 
20 h, diumenge a les 11, 19 i 20 h 
i dilluns a les 19 h. Serà una gran 
oportunitat per poder descobrir 
alguns dels quadres que hi ha al 
museu, però no seran les úniques 
propostes de l'Abelló per aquesta 
festa major.

Dissabte (18 h) i diumenge  
(12 h) es durà a terme una acti-
vitat familiar sota el títol La volta 
al món amb Joan Abelló. Aprofi-
tant l'exposició dels quadres que 
Joan Abelló va fer en els seus vi-
atges que el van portar a desenes 
d'indrets del planeta, el museu 
donarà a conèixer entre els més 
menuts, aquesta col·lecció bate-
jada com Un món sense mapes. Els 
viatges de Joan Abelló. Ambdues 

a.a.

ART  LA CASA DEL PINTOR TAMBÉ ES PODRÀ VISITAR

Els viatges d'Abelló
per a tots els públics

A RÚSSIA  Aquest és un dels quadres del pintor il·lustre molletà

Un any més, la terrassa del Mu-
seu Abelló s'encarrega de portar 
a Mollet els artistes alternatius i 
de caràcter intimista i tranquil. 
Massa adjectius. Potser el millor 
serà anar als concerts que es ce-
lebren dissabte i diumenge per 
conèixer les dues propostes que 
l'equipament cultural de la capi-
tal baixvallesana ofereix aquesta 
festa major.

El dissabte a les 22 h serà el 
torn per a l'artista Alberto Tarín 
amb el seu concert The Blues & 
Soul Train. Aquest músic nascut 
a València l'any 1961 ha pro-

duït, tocat i arranjat els treballs 
d'alguns dels més importants 
artistes de l'escena pop espanyo-
la com Mecano, Jah Macetas, Se-
guridad Social, Rafa Villalba, Las 
Chamorro, Raimundo Amador o 
Lolita Flores. Així mateix, com a 
artista, en solitari, va començar la 
seva carrera el 1997 i actualment 
la seva música és una combinació 
entre el jazz i el reggae. 

Tarín ha actuat en alguns dels 
festivals internacionals més re-
coneguts de l'escena com el Mon-
treaux Jazz, el New York New 
Music Seminar, el Paris Zenith 

MÚSICA  DUES PROPOSTES ÍNTIMES I TRANQUIL·LES DISSABTE I DIUMENGE DE FESTA MAJOR

TINA MASAWI I JOSE AZUL  Dissabte 17, a les 22 h, serà el seu torn

tina & Jose

Concerts a la fresca a 
la terrassa del Museu

o el Marquee London, i més re-
centment ha participat en el Ro-
totom Sunsplash, l'esdeveniment 
de reggae més destacat de l'estat 
que es celebra a Benicàssim.

La segona de les propostes que 
es podrà viure a la terrassa del 
museu serà el concert de Tina & 
Joe el diumenge a les 22 h. Aquest 
duet de veu femenina i guitarra 
establert a Barcelona està format 
per Tina Masawi de Zimbabwe i 
and Jose Azul i portarà a la terras-
sa un pop tranquil. Ambdós tenen 
una dilatada carrera en el món 
de la música, ja que mentre Ma-
sawi va rebre el premi a la millor 
actriu de teatre musical de Zim-
babawe, Azul ha treballat amb 
artistes com Manu Guix, Edurne, 
Julio Iglesias Jr, Chipper Cooke, 
Marcel Pozo o Gisela, entre molts 
altres.

Els dos concerts valen 2 euros 
i no es podran adquirir més de 
6 entrades per persona i espec-
tacle. L'aforament és limitat i els 
diners recaptats amb les entra-
des aniran als bancs d'aliments 
de la ciutat. i

MÚSICA

Alberto Tarín
Dia i hora: Dissabte 17 (22 h)
Lloc: Terrassa del Museu Abelló

Tina & Jose
Dia i hora: Diumenge 18 (22 h)
Lloc: Terrassa del Museu Abelló
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ACTES TRADICIONALS  PER CELEBRAR ELS 25 ANYS DEL NAIXEMENT DE LA SEGONA COLLA ES RENOVARÀ LA ROBA DELS GEGANTS SOLEMNES DE LA CIUTAT

Els gegants solemnes, en Vicenç 
i la Marinette, estrenaran vestits
El Vicenç i la Marinette –un pagès i una filadora que pre-
nen el nom del patró de la ciutat i d’una hostelera mo-
lletana de principis del segle XX– són des del 1999 els 
dos gegants solemnes de Mollet del Vallès. Van néixer 17 
anys abans, el 1982, conjuntament amb la primera colla 
gegantera que va haver a la ciutat. Les figures van ser cre-
ades pels artistes locals Cesc Bas i Josep Nogué i van ser 
apadrinades pel reconegut grup de teatre Dagoll Dagom. 
Des d’aleshores, han descansat a l’edifici de l’Ajuntament i 
només han sortit en dates assenyalades. En l’actualitat ho 
fan per les festes de Sant Vicenç, la gener, i la festa major 
d'estiu. 

Però el pas dels anys ha envellit la seva roba, malgrat 
ser renovada ja en una altra ocasió, necessitaven una po-
sada al dia. “La roba dels quatre gegants de Mollet està 
molt deteriorada i vam parlar l’any passat amb l’Ajun-
tament sobre la possibilitat de canviar-la aprofitant 
l’efemèride dels 25 anys de la Colla Gegantera. Ens van 
dir que sí, però vam acordar fer enguany els solemnes 
i l’any vinent la roba dels petits –la Mariona, en Mir i la 
Guillema–, que ja té 20 anys”, explica el Manolo Cesáreo, 
cap de colla i membre des del 1983. 

Els molletans podran veure els nous vestits del Vicenç i 
la Marinette a la cerimònia d’inici de festa major que tin-
drà lloc a la plaça Prat de la Riba abans del pregó de Joan 
Pera.  “Aquesta roba la fan petits tallers que només es 
dediquen a fer gegants per encàrrec. Ara ens ho està 
fent el taller Sarandaca de Granollers. Quedaran pre-
ciosos", diu Cesáreo, qui afegeix que també estan repin-
tant les figures "una mica perquè estaven deteriora-
des”. 

Naixement de la segona colla
La segona colla gegantera de Mollet va néixer el 1995, nou 
anys després que la primera es dissolgués. El motiu de la 
dissolució va ser un conflicte amb l’Ajuntament a finals 
de l’estiu del 1986. En tornar de vacances, segons expli-
quen els geganters, van anar al seu local i es van trobar 
que "sense avisar" el consistori els l’havia deixat de ce-
dir l'espai i "havia llançat a les escombraries tots els 
records i el material que teníem a dins". “Vam anar a 
veure el Josep Torrecillas –regidor de cultura de l’èpo-

ca– i li vam dir que ja es podia quedar el 
seus gegants”, relata Rafael Ferran Wally, 
un dels membres d’aquella primera colla. 
Durant els nou anys d’aturada el Vicenç 
i la Marinette només van sortir al carrer 
quan un “il·luminat” els hi va posar rodes 
per desplaçar-los pels llambordins de la 
plaça Prat de la Riba. 

Es busquen portadors
Actualment, la Colla Gegantera té 54 socis, 
però pocs portadors. En actiu hi ha una 
vintena de membres. “Des de fa uns 15 
anys, com totes les colles geganteres 
de Catalunya, estem en crisi perquè 
ens costa molt trobar gent disposada 
a portar els gegants. El Vicenç pesa 
182 kg i la Marinette, més de 70”, ex-
posa el cap de colla, qui també és por-
tador al prestigiós Seguici de Barcelona. 

“A la gent li agrada la cultura i els 
gegants, però costa molt trobar 
un compromís de tot l’any”. 
Amb la intenció d’animar la 
gent de Mollet a conèixer 
la colla gegantera i a for-
mar-ne part el 14 d’agost 
de 19 a 21 h al Parc de les 
Pruneres hi haurà un taller 
geganter perquè tothom qui 
ho vulgui provi els gegants.

D’altra banda, com és habitual en 
totes les edicions de la festa major, la Colla Gegantera farà 
l’habitual plantada de gegants a la plaça de l’Església i la 
passejada de gegants juntament amb la Cuca Molla per 
acabar fent la ballada final al Parc de les Pruneres. Serà 
el diumenge 18 a partir de les 18 h. Abans però, a les 12 
h, els gegants participaran en la missa del Vot de Poble 
que es farà a l'església de Sant Vicenç. Com a fi de festa, 
dimarts 20 els gegants sortiran des de la plaça Prat de la 
Riba per anar a veure els focs artificials que clouran la 
gresca.   sergi escudero

GEGANTERS
Fes de geganter 
Dia i hora: Dimecres 14  (19 a 21 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

Els Gegants van als focs
Dia i hora: Dimarts 20  (20:45 h)
Lloc: Sortida pl. Prat de la Riba

Plantada, passejada  
i ballada  de Gegants
Dia i hora: Diumenge 18  (18 h)
Lloc: De l'Església fins al Parc 
de les Pruneres

El taller Sarandaca, de Granollers, confecciona la vestimenta 
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conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A la nostra residència treballem per a que el teu gos 
se senti com a casa. En un entorn ideal en plena 
natura, el teu millor amic rebrà un servei integral i 
exclusiu de benestar i salut de la mà dels nostres 
professionals.

I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina

els Minyons de Terrassa, els anys 
1993 i 2012. Precisament la colla 
del Vallès Occidental serà una de 
les entitats convidades a la Diada 
Castellera de la festa major, que 
també comptarà amb la presència 

dels Xics de Granollers i dels amfi-
trions, els Castellers de Mollet. La 
jornada tindrà lloc el diumenge 
18 d’agost a partir de les 18 hores 
a la plaça Prat de la Riba.

La petjada dels Minyons de Ter-
rassa encara es recorda a la plaça 
Prat de la Riba com la millor de les 
actuacions de castells a Mollet. De 
pitet van ser els anys 1993 i 2012 

amb castells de gamma extra de 
nou pisos i ara, el 2019, s’espera 
que hi hagi una tercera vegada. La 
colla vallesana està de celebració 
dels seus 40 anys i tot fa pensar 
en una històrica diada castellera 
amb els de Terrassa al capdavant 
de la festa. “Fa dos anys teníem 
contractada una entitat de nou 
amb la Colla Vella dels Xiquets 
de Valls però no es va fer la Dia-
da pels atemptats i ara tornem 
a insistir amb una colla de nou, 
perquè ens fa molta il·lusió que 
puguin descarregar castells de 
gamma extra. Els Minyons de 
Terrassa són una referència 
internacional del món caste-
ller i, a més, tindrem els Xics 
de Granollers, que és molt pro-
bable que també facin castells 
de vuit”, admet el president dels 
Castellers de Mollet, Siscu Carva-
jal, que afegeix: “Serà una jorna-

arxiu

POPULAR  ELS TERRASSENCS SÓN ELS ÚNICS QUE HAN PORTAT CASTELLS DE NOU A LA PLAÇA PRAT DE LA RIBA –EL 1993 I EL 2012–, I ENGUANY PODRIA REPETIR-SE

Diada castellera de gamma 
extra amb Minyons de 
Terrassa i Xics de Granollers

A PLAÇA  Els de verd claret volen portat a Prat de la Riba castells de 6 i de 7

da espectacular”.
D’entre els castells que es podri-

en veure a la plaça Prat de la Riba 
s’esperen de gamma extra amb els 
Minyons de Terrassa, que podrien 
descarregar el 2 de 9 amb folre i 
manilles o un pilar de 8 amb folre. 
Pel que fa als Xics, les expectatives 
també són altes i podrien portar a 
plaça un castell d'èxit com és el 4 
de 8 o un 5 de 7. “I a nosaltres 
ens agradaria poder presentar 
el 3 de 7 amb agulla, però sa-
bem de la seva dificultat. Enca-
ra ho estem valorant perquè si 
no fem això intentaríem el 3 de 
6 amb agulla i una torre de sis”, 
remarca Carvajal.

A banda de la Diada Castellera, 

els Castellers de Mollet donen la 
possibilitat a la ciutadania molle-
tana de conèixer com és el procés 
de fer un castell amb tres assajos 
de portes obertes. El més proper 
dels tres a la ciutadania serà el di-
mecres 14 d’agost amb un assaig 
enmig de la plaça Catalunya, a 
partir de les 20 h. “És important 
aquest tipus d’assaigs perquè 
així tenim més visibilitat en-
vers a la ciutadania. De fet qual-
sevol podria inscriure’s a la 
colla”, diu el president dels Cas-
tellers de Mollet. També hi haurà 
assajos el dilluns 12 d’agost i el 
dimarts 13 d’agost al Centre Cívic 
l’Era, seu de l'entitat, a partir de 
les 19.30 h. 

"El 2017 teníem contractada
una colla de nou, però no
es va fer pels atemptats, i

ara tornem a insistir-hi"

La jornada castellera de la festa 
major promet emocions fortes 
i castells de vuit o nou pisos, de 
gamma extra. La plaça Prat de la 
Riba tan sols ha vist castells de 
nou pisos en dues ocasions amb 

CASTELLERS
Assaig especial de festa major
Dia i hora: Dilluns 12 (18.30 h) / 
Dimarts 13 (18.30 h)
Lloc: Centre Cívic L’Era

Assaig especial de festa major
Dia i hora: Dimecres 14 (20 h)
Lloc: Plaça de Catalunya

Diada castellera amb Minyons 
de Terrassa, Xics de Granollers  
i Castellers de Mollet
Dia i hora: Diumenge 18 (18 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba
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24 H /365 DIES A L’ANY · VEHICLES DE 4 A 7 PLACES

LA COOPERATIVA DES DE 1982

... el teu taxi
Recollim als aeroports · Serveis concertats · Empreses i particulars · Missatgeria urgent · Nacional / Internacional

AMPLIEM EL SERVEI A NOVES POBLACIONS: L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del 
Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Sta. Maria de Martorelles, Sta. Perpètua 
de Mogoda, Sentmenat, Sta. Eulàlia de Ronçana, St. Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Tagament.

POPULAR  A MÉS DELS DOS BESTIARIS DE LES COLLES, LA CIUTAT TAMBÉ GAUDEIX DES DE L'ANY PASSAT DE LA CUCA MOLLA, QUE ENGUANY SORTIRÀ AMB GEGANTS

Els aniversaris estan a l'ordre del 
dia en la festa major d'enguany. I 
és que a més dels 25 anys de les 
colles, el Moll Fer, el bestiari tor-
rat, també compleix 10 anys.

Concretament en aquesta edició 
hi haurà una novetat pel que fa a 
les sortides del Moll Fer, i és que la 
invocació –amb una cercavila des 
de Can Gomà fins a la plaça Prat de 
la Riba– serà la seva primera apa-
rició. "Així es dóna més sentit 
cronològic", assegura el respon-
sable de comunicació de la colla, 
Pablo Moreno.

La següent sortida serà dijous 
amb la cercavila i el ball infantil. 
Es tracta d'un acte sense pirotèc-
nia enfocat als nens i al fet que en 
acabar es puguin fer fotos a la pla-
ça per apropar la fera als més pe-
tits de la colla. I la darrera aparició 
serà dissabte a la nit en el correfoc 
amb diables i el ball nocturn amb 
pirotècnia a Prat de la Riba.

D'altra banda, la voluptuosa 
Santa Teca també celebrarà una 

festa molt especial amb l'estrena 
de la seva cançó, amb la banda de 
música dels Castellers de Mollet 
–amb gralles, tabals i un ball espe-
cial per a l'ocasió–. Serà dissabte 
al vespre a la plaça Prat de la Riba, 
després de l'encesa del campanar. 
Tot seguit arribarà la tradicional 
processó fins a Can Mulà.

D'altra banda, el bestiari mo-
rat també participarà divendres 
al Tapes Tour, on podrà ser por-
tat per qualsevol participant que 
vulgui. A més, dissabte a la tarda 
formarà part de la cercavila del 
pregó, mantenint la reivindica-
ció d'altres anys de voler entrar 
a la plaça. "L'Ajuntament no ens 
deixa; diuen que per motius de 
seguretat", assegura Jose López, 
cap de la colla del mam. I dimarts 
acompanyarà els gegants cap als 
focs artificials.

Segon any amb la Cuca Molla
D'altra banda, la gresca molletana 
va ampliar l'any passat el seu besti-

ari amb la Cuca Molla, que surt a ba-
llar amb els infants molletans tant 
en la festa major d'estiu com en la 
d'hivern i que actualment està for-
mada per unes vintena de famílies. 
La bèstia la porten infants, però van 
guiats per una persona adulta.

Enguany, la Cuca Molla sortirà 
diumenge a la tarda conjuntament 
amb els gegants, en una passeja-
da que començarà a les 18.30 h a 
la plaça de l'Església i que arriba-
rà cap a les 19.30 h al parc de les 
Pruneres, on tindrà lloc el ball final.

"En aquesta festa, la Cuca vol 
fer amics a Mollet i vol conèixer 
més a fons els geganters", expli-
ca David Carbonero, un dels im-
pulsors del bestiari, conjuntament 
amb Oriol López. Carbonero tam-
bé assegura que en les pròximes 
actuacions "hi haurà sorpreses", 
i que "ara s'engega una comissió 
per innovar l'actuació". i

El Moll Fer celebra el 10è aniversari
i la Santa Teca estrena una cançó

MOLL FER  Enguany celebra el seu desè aniversari SANTA TECA  Dissabte estrenarà la seva nova cançó

CUCA MOLLA  Sortirà als carrers de la ciutat amb els gegants

BESTIARI
La Invocació del Moll Fer
Dia i hora: Dimecres 14 (21 h)
Lloc: Inici a Can Gomà - Jaume I

Cercavila infantil del Moll Fer
Dia i hora: Dijous 15 (11 h)
Lloc: Inici a la plaça Prat de la Riba

Ball del Moll Fer
Dia i hora: Dissabte 17 (23 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba

Processó de la Santa Teca fins  
a Can Mulà 
Dia i hora: Dissabte 17 (després 
de l'Encesa del campanar)
Lloc: Plaça Prat de la Riba

Passejada de la Cuca Molla  
amb Gegants
Dia i hora: Diumenge 18 (18.30 h)
Lloc: Inici a la plaça de l'Església

Ballada de la Cuca Molla  
i dels Gegants 
Dia i hora: Diumenge 18 (19.30 h)
Lloc: Parc de les Pruneres
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Dissabte al vespre, el Ball de Dia-
bles de Mollet portarà el seu cor-
refoc des de la plaça de Pau Casals 
fins a la plaça Prat de la Riba, en un 
Nou de foc, que fa la volta a la pla-
ça de l'església. Mentre que l'en-
titat organitzarà una cercavila al 
matí (11 h) per la rambla Balmes 
i per diversos carrers de l'entorn 
per anunciar el correfoc nocturn, a 
partir de les 22 h les espurnes i el 
foc inundaran la ciutat en l'actua-
ció amb més pirotècnia de la his-
tòria de l'entitat, amb més de 100 
tiradors. També hi participarà el 
Moll Fer i els Diables Guaite'ls de 
Calafell, Les Llagostes de l'Avern i 
els Joves Diables de Santa Perpè-
tua de Mogoda. A la plaça Major 
arrencarà la pirotècnia, amb una 
baixada solemne, i ben aviat arri-
baran les primeres sorpreses de la 
nit. A més, durant tot el recorregut 
hi haurà com cada any diverses 

figures i cascades de foc, així com 
l'home de foc, com a parts més 
destacades de l'espectacle.

El cap de colla de l'entitat, Xavi 
Corbera, assegura que "sense 
gent, no hi ha festa", i que és molt 
important que hi hagi una bona 
participació. Això farà que "com 
més públic hi hagi més grosses 
seran les festes". I l'excap de co-
lla Manel Soria també afegeix, en 
un missatge per convidar la gent, 
que "la pólvora provoca mol-
ta alegria", clau essencial per a 
aquests dies de festa major. 

CULTURA POPULAR LES COLLES DE LA LLAGOSTA, SANTA PERPÈTUA I CALAFELL SÓN LES CONVIDADES

Tot a punt per al correfoc amb 
més pirotècnia dels Diables

arxiu

CORREFOC DEL 2018  Els Diables tornaran a omplir el centre de la ciutat de foc amb el seu espectacle

Després del 35è aniversari, en la darrera 
edició de la festa, l'entitat ha modificat la 
seva junta directiva. La junta entrant està 
formada per Guillem Vives (president), 
Xavi Corbera (cap de colla), Aída Garcia 
(secretària), Laia Anglada (cap de tabals 
i tresorera), Dani Blàzquez (co-cap de 
colla) i Ismael Belmonte (relacions pú-
bliques). El cap de colla, Xavi Corbera, 
assegura que el Ball de Diables, així com 
qualsevol entitat cultural de la ciutat, 
són bons espais per implicar-s'hi, per-
què "serveix per fer teràpia personal, 
per fer grup i per aprendre a conviure 
en societat". I més concretament sobre 
Diables, Corbera diu que són una "bona 
colla" i que la pirotècnia és "collonuda".

MODIFICACIONS A LA
JUNTA DE L'ENTITAT

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



dV, 2 agost 2019 41



dV, 2 agost 201942 FESTA MAJOR

Prova 
puntuable

Activitat de 
pagament 

En cas de pluja 
Mercat Vell 

Cultura 
tradicional

DEL 12 AL 20
D’AGOST

Dilluns 12
18 h Pl. Prat de la Riba 
Tallers Infantils – Força Morada! 
Colla dels Morats

18.30 h Centre Cívic L’Era 
Assaig especial de Festa Major 
(18.30 h assaig del grup de gralles i 
tabals - 19.30 h assaig casteller) 
Castellers de Mollet

 
21 h Pl. Prat de la Riba 
Cercavila oberta al poble – Vine a obrir 
boca amb la colla Morada! 
Agafa un instrument i vine a tocar sense por 
Colla dels Morats
 
22 h Parc de les Pruneres 
Tu cara no me suena – Karaoke Morat 
Colla dels Morats – Mandonguilles

Dimarts 13
11 h Parc de les Pruneres 
WaterFight Mollet 2019 – Edició amb fang 
(punts de trobada: Pl. Catalunya i Pl. Prat 
de la Riba) 
Colla dels Morats – Chipirón Clan i Bravats

11 h Parc de Can Mulà 
Torraparc – Gimcana infantil 
Colla dels Torrats 

12 h Parc de les Pruneres 
Trivial Morat 
Colla dels Morats – Chipirón Clan 

13 h Parc de les Pruneres 
Concurs de crits 
Colla de Morats – Chipirón Clan 

Mollet del 
Vallès

€ 17.30 h Inici pl. Nacions Unides i  
recorregut 
Tapes Xuxes Tour 2019 
Inscripcions 4 € 
(dilluns 12 al Mercat Vell a partir de 
les 18 h; i al punt d’inici, mitja hora 
abans de començar l’activitat – ti-
quets limitats a 200 participants) 
Colla dels Morats – Comando Xuxes 

€ 18 h Club de Pàdel Can Prat 
VII Torneig de pàdel Torrat 
Més informació a www.torrats.com 
Colla dels Torrats - Patrocina Can 
Prat Pàdel Club 

18.30 h Centre Cívic L’Era 
Assaig especial de Festa Major 
(18.30 h assaig del grup de gralles i 
tabals - 19.30 h assaig casteller) 
Castellers de Mollet 

 h Parc de les Pruneres 
Disco mòbil infantil 
Colla dels Morats – Comando Xuxes 

21.30 h Mercat Vell 
Marató de curtmetratges fantàstics de 
Mollet del Vallès 
Grup d’Activitats Cinematogràfiques – Cine 
de Patio 

22 h Parc de les Pruneres 
Espectacle de màgia - Paraules màgiques 
amb Silvana i Brando 
Colla dels Morats 

23.30 h Parc de les Pruneres 
Petardeo Morat amb Maceta Sound Beat 
Colla de Morats – Serranitos

Dimecres 14

€ De 9 a 14 h Pavelló Municipal 
d’Esports Plana Lledó 
Torneig de bàsquet 3x3 
Preu 8 € per persona, equips de  
3 persones (o 4 persones amb un 
canvi) 
(inscripcions al Mercat Vell, a partir 
de dilluns 12 a les 18 h; i el mateix dia 
de l’activitat) 
Colla dels Morats- Los Espeteros - 
Serranitos – CB Mollet 

€ 11 h Mercat Vell  
V Torneig de vídeojocs de la Colla 
dels Torrats (bases al web o 
Facebook dels Torrats) 
Preu 3 €. Inscripcions anticipades: 
http://www.torrats.com/videojocs o 
el mateix dia  
Mario Kart (fins a 24 participants)  
FIFA (fins a 32 participants)  
Colla dels Torrats - Xupitos 

17.30 h Parc de les Pruneres 
Posa’t morat infantil 
Colla dels Morats – Comando Xuxes 

18 h Parc de les Pruneres 
Gimcana infantil i donuts voladors 
Colla dels Morats – Comando Xuxes 

20 h Pl. Catalunya 
Assaig especial de Festa Major 
Castellers de Mollet 

21 h Can Gomà - Jaume I i  
recorregut 
La Invocació del Moll Fer 
Colla dels Torrats – Patrocina 
Fecosauto 

22.15 h Mercat Vell 
Aiba la ostia! Amb txacolí – Sopar de 
pintxos i passi de curtmetratges 
Colla dels Torrats 

23 h Mercat Vell 
Concurs de cocktails 
Equips mínim 5 persones. Cal portar 1,5 
litres de còctel preparat. Inscripcions just 
abans del concurs 
Servei d’entrepans i còctels 
Colla dels Torrats – Clan X 

21.30 h Parc de les Pruneres 
Gimcana morada adulta 
Colla dels Morats - Chipirón Clan

Dijous 15

€ 8.30 h Pl. Pau Casals i recorregut 
Passejada de gossos solidària (pl. 
Pau Casals – Ca L’Estrada – pl. Pau 
Casals) 

Inscripció 3 € - Tots els ingressos aniran 
destinats a la protectora Adopta un amic 
Colla dels Morats – Bravats i Ass. Adopta un 
amic 

€ 11 h Pl. Pau Casals 
Llançament de pernil i coco  
(participació 0,50€) 
Colla dels Morats - Serranitos 

 
11 h Pl. Prat de la Riba i recorregut 
Cercavila infantil amb el Moll Fer 
Colla dels Torrats 

12 h Pl. Pau Casals 
Tragabolas humà - Inscripcions per pare-
lles a partir de les 11.30 h 
Colla dels Morats – Bravats 

€ 13 h Pl. Pau Casals 
Classe de Cubatón solidari (salsa 
amb reggaeton) 
Inscripcions 1 € 
(tots els beneficis aniran destinats a  
l’entitat Think Outside que els 
donarà a l’Ass. Catalana de Fibrosi 
Quística) 
Colla dels Morats – No Limits Dance 
Studio 

14 h Pl. Pau Casals 
El banquet Morat 
Colla dels Morats 

17 h Pl. Pau Casals 
Partit sorpresa 
Colla dels Morats – Chipirón Clan 

18 h Parc de les Pruneres i recorregut 
Torraestàtues 
Colla dels Torrats 

€ 19 h Pl. Pau Casals 
Kali Morat 
1 € tiquet Kali 
Colla de Morats – Bravats 

20 h Pl. Major 
Engrescada de les Colles (*1 punt) 
Colles de Morats i Torrats 

20 h Parc de les Pruneres 
Nit dels grups locals 
Ass. de Música i Art de Mollet (AMAM) 

€ 21.30 h Pl. Pau Casals 
Sopar Morat 
Preu 5 € socis i 7 € no socis 
(venda anticipada al Mercat Vell, a 
partir de dilluns 12 i fins exhaurir 
existències – limitat a 150 tiquets) 
Colla dels Morats 

21.30 h Pl. Artesania 
Jamdinada Session 
Colla dels Torrats 

23 h Pl. Pau Casals 
Escuma golfa morada amb DJ Trabubu 
Colla dels Morats

01 h KèFem? 
Festa Morada 
Colla dels Morats  

01 h Bubu’s 
Festa Torrada 
Colla dels Torrats

Divendres 16
10.30 h Rbla. Balmes 
Pintada de guixos 
Colla dels Morats – Les Moradetes 

11 h Pl. Catalunya 
Conta contes 
Colla dels Morats – Les Mandonguilles 

€ 17 h Pl. Prat de la Riba i recorregut 
Tapes Tour 2019 
Acompanyament de Tirant lo Band 
Preu 11 € socis i 13 € no socis 
(venda anticipada al Mercat Vell a 
partir de dilluns 12. Aquell mateix 
dia es publicaran a les xarxes i al 
Mercat Vell els tiquets disponibles, 
no es vendran més de 2 tiquets per 
persona - obsequi per a tots els 
participants) 
Colla dels Morats 

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

19 h Pl. Pau Casals 
Circ Torrat amb “El circ Filixic”, Cia. 
Filigranes 
Colla dels Torrats 

20 h Pl. Pau Casals 
Màgia Torrada “Intimàgia” amb el 
mag Joaquín Matas 
Colla dels Torrats 

00.30 h Parc de Can Mulà 
La MiT de les Colles 
Concert del grup local Pele McLeod 
a continuació Joan Garriga i el Maritatxi 
Galàctic 
Colles de Morats i Torrats

Dissabte 17
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h Mercat Vell 
Capta de sang (* 1 punt) 
Ass. de Donants de Sang del Vallès 
Oriental - Banc de Sang i Teixits i 
Colles de Morats i Torrats 
(en cas de pluja, a la tarda a La 
Marineta) 

€

El Programa
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10.30 h Rbla. Balmes 
Simultànies d’escacs amb el mestre 
internacional Jorge Samuel Bobadilla Viera 
(Veneçuela) 
Club d’Escacs Mollet 

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

12 h Pl. Pau Casals 
Arrebossa’t! – Guerra de bombardes de 
farina i pols de colors i remullada 
(activitat no apte per a persones  
celíaques) 
Colla dels Morats – Comando Xuxes 

13 h Pl. Pau Casals 
Posa’t Morat Adult 
Colla dels Morats 
 
18 h Museu Abelló 
Activitat familiar – “La volta al món amb 
els sentits” 
Visita dinamitzada 
Edat: infants de 18 mesos a 4 anys   
Aforament limitat 

18 h Ca n’Arimon 
Accés lliure a la piscina exterior 
Accés gratuït – aforament limitat   
menors acompanyats d’un adult 

18 h Pl. Pau Casals 
Màster class de llengua de signes 
Colla de Morats 

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 

20 h Camp de futbol Germans Gonzalvo 
Futbol – Trofeu Ciutat de Mollet - CF Mollet 
UE – Gramenet UD At. “A” 
CF Mollet UE 

20 h Pl. Prat de la Riba 
Cerimònia d’inici de Festa Major 
amb ball de Gegants i pilars dels 
Castellers 
Estrena dels nous vestits dels 
gegants solemnes 
Pregó a càrrec de Joan Pera (Mercat 
Vell) 
Ajuntament de Mollet 

A continuació Pl. Prat de la Riba 
La Barrilada 
Colla dels Torrats 

21 h Museu Abelló 
Visita comentada a l’exposició Un món 
sense mapes. Els viatges de Joan Abelló 
Museu Abelló 

€ 22 h Museu Abelló 
Concert a la terrassa del Museu - 
The Blues & Soul Train by Alberto 
Tarín 
Entrades 2 € (aforament limitat) 
– No es podran adquirir + de 6 
entrades per persona i espectacle 
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 el grup 
Krater 
Ajuntament de Mollet 

23.15 h Pl. Prat de la Riba 
Nomenament del Morat i Torrat d’Honor 
2019 (Mercat Vell) 
Colles de Morats i Torrats 

23.30 h Pl. Prat de la Riba 
Els Versots de Festa Major (en cas 
de pluja, al Mercat Vell) 
Colles de Morats i Torrats 

A continuació Pl. Prat de la Riba  
Encesa del Campanar 
Colles de Morats i Torrats i  
Ajuntament de Mollet 

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

00.30 h Parc de Can Mulà 
Hotel Cochambre + Los 80 principales 
Ajuntament de Mollet

Diumenge 18
7 h Pl. Prat de la Riba 
La Gran Despertada de Festa Major 
(* 1 punt) 
Colles de Morats i Torrats 

De 9 h a 15 h Pistes de petanca Riera Seca 
Torneig de petanca de Festa Major Ciutat 
de Mollet 
Club Petanca Altaveu 

De 9 a 14 h Rbla. Balmes (de 09 a 14h Mercat 
Vell) 

El Paperet, mercat de paper antic i nou 
Ass. de Col·leccionistes 

10.30 h Inici a pl. Prat de la Riba i  
recorregut urbà fins al parc de Can Mulà 
Passejada en bicicleta 
Els menors d’edat han de dur casc  
obligatòriament 
Club Ciclista Plana Lladó - Col·labora 
Esports Escuin 

12 h Museu Abelló 
Activitat familiar – “La volta al món amb 
Joan Abelló” 
Visita i taller 
Edat: de 4 a 12 anys 

12 h Església de Sant Vicenç 
Missa del Vot de Poble amb  
els gegants de la ciutat Parròquia 
de Sant Vicenç i Colla Gegantera 

12 h Parc de les Pruneres 
Animació amb aigua Ball a l’aigua Cia. L’Ou 
Ferrat 
Ajuntament de Mollet 

De 12 a 13h Rbla. Balmes 
V Concurs de disfresses de paper i  
animació a càrrec d’Un Toc de Festa 
(en cas de pluja, al Mercat Vell) Per a 
nens i nenes de 0 a 12 anys 
(consulteu bases) Inscripcions i 
rebuda dels infants disfressats de 
12 a 12.30h / Desfilada de 12.30 a 13 
h / Entrega de premis a les 13 h 
Ass. de Col·leccionistes i Colla dels 
Morats 

€ 13 h Av. Llibertat 
Vermut popular de Festa Major 
amenitzat per Sabine 

€
4,5 € (vermut, patates i platillo) 
Frankfurt Xurreria – Col·labora 
Celler de Can Roda (Santa Maria de 
Martorelles) 
18 h Envelat 
Concert de Sardanes amb la Cobla  
Jovenívola de Sabadell 
Tradicions i Costums 

18 h Pl. Prat de la Riba 
Diada Castellera de Festa Major 
Minyons de Terrassa, Xics de 
Granollers i Castellers de Mollet 
Castellers de Mollet 

€ 18 h Inici a pl. Joan Abelló 
XIII Torratasques (+18 anys)  
acompanyament musical amb 
Zebrass 
Preu 10 € socis, 12 € no socis. Inclou 
entrepà (venda anticipada al Mercat 
Vell i el mateix dia – tiquets limitats 
a 700) 
Colla dels Torrats 

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

18.30 h Inici pl. Església, av. Jaume I, 
rambles Fiveller i Balmes, Anselm 
Clavé i final al parc de les Pruneres 
Passejada de Gegants amb la Colla  
Gegantera de Mollet i la Cuca Molla 
Colla Gegantera de Mollet i Casal 
Cultural 

19 h Museu Abelló 
Visita comentada a l’exposició Un món 
sense mapes. Els viatges de Joan Abelló 
Museu Abelló 
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19.30 h Parc de Can Mulà 
Concert familiar amb Landry El Rumbero 
Ajuntament de Mollet – Col·labora Viena 

19.30 h Parc de les Pruneres 
Ballada de Gegants amb la Colla 
Gegantera de Mollet i la Cuca Molla 
Colla Gegantera de Mollet i Casal 
Cultural 
20 h Pl. Catalunya 
Ballada de Sardanes amb la Cobla 
Jovenívola de Sabadell 
Tradicions i Costums 

21.30 h Parc de les Pruneres 
Doble sessió de cinema  
infantil i familiar a la fresca  
Aladín i Mula (en cas de pluja,  
al Mercat Vell) 
Ajuntament de Mollet 

€ 22 h Museu Abelló 
Concert a la terrassa del Museu - 
Tina & Joe 
Entrades 2 € (aforament limitat) - 
No es podran adquirir + de 6 
entrades per persona i espectacle 
Ajuntament de Mollet 

€ 22.30 h Envelat 
Espectacle d’humor Alguns neixen 
estrellats, amb Joan Pera i David 
Olivares 
Entrades 2 € (aforament limitat) - 
No es podran adquirir + de 6 
entrades per persona i espectacle. 
Ajuntament de Mollet 

00 h Parc de Can Mulà 
Mojinos Escozios + The Covers Band 
Ajuntament de Mollet

Dilluns 19
12 h Parc de les Pruneres 
Festa infantil amb escuma 
Cia. Més Tumacat 
Ajuntament de Mollet 

De 17 a 21 h Museu Abelló 
Taller obert “Estiu a la Polinèsia”  
disfresses i danses de la Polinèsia 
Per a totes les edats 

18 h Museu Abelló 
Visita comentada a l’exposició Un món 
sense mapes . Els viatges de Joan Abelló 

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 
Ball de la Gent Gran, amb el ball de rams 
Amenitzat pel Duet Ària 
Ajuntament de Mollet i Ass. de Balls de Saló 

19 h Pl. Pau Casals 
Corremoll Infantil (*1 punt) 
Colles de Morats i Torrats 

19.45 h Pl. Pau Casals 
Corremoll adult (*1 punt) 
Colles de Morats i Torrats 

19 h Pl. Catalunya 
Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat 
de Terrassa 
Tradicions i Costums 

19.30 h Inici La Marineta (recorregut pels 
carrers del centre) 
Espectacle itinerant – La Dinamo 
Ajuntament de Mollet 

21 h Pl. Pau Casals 
Impro....Morats! 
Colla dels Morats - Bravats 

22 h Parc de les Pruneres 
La Nit Destil·lada - Concert amb Atzagaia 
Colla dels Torrats - Estel Torrat 

22 h Pl. Pau Casals 
Monòleg Morat amb Jose Bailón 
Servei de bar 
Colla dels Morats 

22.30 h Pl. Prat de la Riba 
Havaneres amb Peix Fregit (en cas 
de pluja, al Mercat Vell) 
Ajuntament de Mollet del Vallès 

00 h Av. Llibertat 
Curses en roba interior (* 3 punts) 
Colles de Morats i Torrats - Col·la-
bora Punt Love i Punto Fiesta 

00.30 h Parc de Can Mulà 
Festa Fricandera 
Ajuntament de Mollet

Dimarts 20
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. de Col·leccionistes 
de Mollet i Comarca (Mercat Vell) 

17 h Pl. Pau Casals 
Corregot infantil (* 1 punt) 
Colles de Morats i Torrats 

17.30 h Pl. Pau Casals 
Corregot adult (*1 punt) 
Colles de Morats i Torrats 

18.30 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 

19.30 h Parc de les Pruneres 
Espectacle de circ Cia. Alas  
Circo - Bambalas (en cas de pluja, 
al Mercat Vell) 
Ajuntament de Mollet 

19.30 h Pl. Catalunya 
Subhasta remember 
Colla dels Torrats – Absentes 

19.30 h Pl. Pau Casals i recorregut 
Acte sorpresa Morat (cercavila) 
Colla dels Morats 

20.45 h Sortida de pl. Prat de la Riba 
Anem a tancar! - Els Gegants van 
als focs 
Colla Gegantera 

22 h El Calderí, darrera l’Escola Montseny 
Piromusical a càrrec de Pirotècnia Estalella 
Per veure-ho bé, recomanem al públic que 

s’ubiqui al darrer tram de l’av. Llibertat 
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 
1 € per fanalet 
Colles de Morats i Torrats 

00 h Envelat 
El Ball del Fanalet (* 1 punt) 
Proclamació de la colla guanyadora 
de la Festa Major 2019 
Colles de Morats i Torrats 

00.30 h Parc de Can Mulà 
Momo – Tribut a Queen 
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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La festa major de Mollet no s'obli-
da dels amants de la màgia i el 
circ. És per aquest motiu que ha 
preparat quatre espectacles que 
faran les delícies de petits i grans.

Dimarts serà el parc de les 
Pruneres qui acollirà a les 22 h 
l'espectacle Paraules màgiques 
de Silvana i Brando organitzat 
per la Colla dels Morats. Aquests 
dos artistes de l'il·lusionisme són 
orginaris de l'Argentina, tot i que 
actualment resideixen a Barcelo-
na. La seva activitat en el món de 
la màgia es remunta a l'any 1987 
i, des d'aleshores, han actuat a pa-
ïsos tan llunyans com Veneçuela, 
Colòmbia, Mèxic, els Estats Units, 
Itàlia, Portugal, França, Suècia, 
Letònia, Polònia o la Xina, entre al-
tres. A més han rebut nombrosos 
premis com el primer guardó del 
Street Magic Festival de St. Wendel 
a Alemanya el 2011.

Més màgia: el divendres la Colla 

ARTS ESCÈNIQUES  ORGANITZAT PER L'AJUNTAMENT I LES COLLES DE MORATS I TORRATS

Mollet viurà quatre 
xous plens de màgia i circ

LADINAMO El grup de Girona ha viatjat per tot el món amb el seu funk

D'ALCORCÓN A MOLLET La companyia Bambalas vindrà des de Madrid

los barlou

ladinaMo

dels Torrats ha convidat el mag 
Joaquín Matas i el seu espectacle 
Intimàgia perquè actuï a la plaça 
Pau Casals a les 20 h. Matas  té una 
llarga carrera en el món de l'il·lu-
sionisme que es demostra en les 
més de 200 actuacions que rea-
litza de forma anual. Especialista 
en màgia d'escena i proximitat, 
Matas s'encarregarà de fer veure 
coses increïbles a tots els espec-
tadors.

Benvinguts al circ
Com cada any, la festa major ha 
reservat un espai dins la progra-
mació per al circ. Seran dues actu-
acions molt diferents gràcies a les 
quals els més petits s'ho passaran 
d'allò més bé, i els adults podran 
treure de nou el nen que porten 
dins. 

La primera de  les propostes vin-
drà de la mà de la companyia de 
pallassos Filigranes formada pel 

Trinxeta i el Makutu. Aquests dos 
artistes representaran el seu es-
pectacle El circ Filixic que combi-
na circ clàssic amb trucs d'il·lusio-
nisme. Les seves "pallassades"  es 
podran veure a la plaça Pau Casal 
a partir de les 19 h del divendres. 
L'esdeveniment ha estat organit-
zar la Colla dels Torrats. 

La segona de les actuacions cir-
cense en desembarcar a la ciutat, 
serà Alas Circo de la companyia 
d'Alcorcón (Madrid) Bamba-
las. Organitzat per l'Ajuntament, 
aquest show es celebrarà al parc 
de les Pruneres a les 19.30 h del 
dimarts. Es tracta d'un espectacle 
que combina disciplines del circ 
tan variades com el clown, les te-
les, els malabars, els equilibris i 
les acrobàcies. I tot amb grans do-
sis d'humor. i

Ja tens les marxes de la teva bici-
cleta ben greixades i amb el pedals 
a punt? Rodes inflades? Manillar 
al seu lloc? Si és així, ho tens tot 
perfecte per poder seguir el ritme 
de LaDinamo Funky Bike Band. 
Aquest grup de música funk por-
ta a Mollet una proposta diferent. 
És el que ells mateixos, set músics 
d'origen gironí, defineixen com 
un "concert en bicicleta", ja que 
muntats en les seves andròmines 
de metall rovellat es desplacen 
per diferents punts de la ciutat 
oferint la seva música carregada 
d'energia. Aquest grup que per 
segon any consecutiu visita Mo-
llet en la seva festa major, actuarà 
dilluns a partir de les 19.30 h i la 
seva rua musical sortirà des de la 
Marineta.

"Allà on hi havia calma arri-
ba un concert que transforma 

el silenci en espectacle", expli-
quen. "Poc després s'acomia-
da convertint aquell instant 
en una fotografia inoblidable, 
en un record que no es pot es-
borrar. Mai abans una banda 
de funky sobre rodes s'havia 
deixat la vida davant de casa 
teva", afegeixen.

Les bicis funk a la Xina
El funk en moviment i sobre rodes 
de LaDinamo és internacional. A 
més de nombrosos concerts arreu 
d'Europa en països com Aleman-
ya o Bèlgica que la banda ha dut o 
durà a terme aquest estiu, fa dos 
anys els seus sons van arribar fins 
a la Xina. LaDinamo va poder ac-
tuar al parc de Chaoyang, un dels 
emplaçaments més destacats de 
Pequín, la capital del país asiàtic, 
durant l'any nou xinès. i 

Les bicis més 
funky tornen als 
carrers de Mollet

MÚSICA  ÉS EL SEGON ANY QUE VENEN PER FESTA MAJOR

CIRC I MÀGIA

Espectacle de Paraules 
màgiques de Silvana i Brando
Dia i hora: Dimarts 13 (22 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

Circ Torrat amb El circ Filixic 
cia. Filigranes  
Dia i hora: Divendres 16 (19 h)
Lloc: Plaça Pau Casal

Màgia Morada - Intimàgia amb 
el mag Joaquín Matas
Dia i hora: Divendres 16 (20 h)
Lloc: Plaça Pau Casal

Espectacle de circ Cia. Alas 
Circo - Bambalas
Dia i hora: Dimarts 20 (19.30 h)
Lloc: Parc de les Pruneres
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Qui ha dit que els infants no po-
den escoltar altres músiques que 
no sigui músiques especialment 
dissenyades per a ells? Landry el 
Rumbero demostra que els més 
menuts de la casa també saben 
valorar la bona rumba catalana.

Aquest artista experimentat en 
l'art del ventilador i l'animació in-
fantil sempre va acompanyat de 
David Torras a la guitarra, baix 
i veu i Dani Carbonell al clarinet 

la Rumba Catalana. Produït per 
Sicus Carbonell, líder de Sabor 
de Gràcia, Landry el Rumbero ha 
comptat amb músics de la talla de 
David Torras d'Ai, Ai, Ai, Dj Panko 
d'Ojos d'Brujo, Joan Garriga de 
La Troba Kung Fú i Pep Pascual 
o Wagner Pa. "Landry el Rum-
bero, té l'objectiu de fer ballar 
als petits i no tan petits en un 
directe que no pararà de sor-
prendre pel seu ritme frenètic 

i d'altres instruments de bufar. 
Els tres actuaran per festa ma-
jor a Can Mulà a les 19.30 h del 
diumenge en un xou que promet 
agradar tant a petits com a grans 
pel seu ritme i el seu humor. A 
l'espectacle hi col·labora l'em-
presa Viena.

Landry el Rumbero barreja 
cançons originals amb una selec-
ció de temes i danses infantils de 
tota la vida, passades pel sedàs de 

landry el ruMbero

INFANTIL  AL PARC DE LES PRUNERES ES VIURAN LES ACTUACIONS DE L'OU FERRAT AMB EL SEU 'BALL A L'AIGUA' I  DELS MÉS TUMÀCAT AMB LA FESTA DE L'ESCUMA

El 'ventilador' de Landry El Rumbero 
omplirà de festa el Parc de Can Mulà

EL LANDRY El ventilador rumbero que atrapa els més petits de la casa

i la gran quantitat de danses i 
jocs al compàs del ventilador", 
expliquen des de la mateixa banda.

Més animació amb L'Ou Ferrat
El diumenge a les 18 h al parc de 
les Pruneres serà el torn per la 
companyia L'Ou Ferrat que amb 
els seus espectacles el Ball a l'ai-
gua de ben segur que encanta-
rà als infants. Aquest col·lectiu 
d'animació està format per Oriol 

L'acompanyen David Torras a la guitarra, baix i veu i Dani Carbonell als instruments de vent
Més tuMacat

MÉS TUMÀCAT La companyia inundarà d'escuma de colors el parc

Cases, Rah-mon Roma i Werens 
tres artistes amb una llarga tra-
jectòria individual que uneixen 
forces en aquest projecte de com-
panyia multidisciplinària. En el 
Ball a l'aigua tres berbers per-
duts irrompen a l'espai de plaça a 
la recerca d'aigua. Es tracta d'un 
espectacle amb danses, gags i jocs 
que demostra que l'aigua és "per 
beure, per refrescar-nos, per 
ballar, per jugar, per fer pun-
teria, per  dibuixar...".

Escuma amb Més Tumàcat
Dos pallassos i un guitarrista 
conformen els Més Tumàcat. Una 
companyia d'animació que pro-
met fer gresca i escuma al parc de 
les Pruneres el dilluns a les 12 h.

Aquest trio va néixer l'any 2002, 
amb un espectacle a cavall entre 
l'animació infantil, els titelles i el 
circ. Durant tots aquests anys els 
Més Tumàcat han dut a terme més 
de 1.500 actuacions a tot el país i 
aquesta festa major arriben a Mo-
llet amb una megafesta de l'escu-
ma. La proposta organitzada per 
l'Ajuntament és ben seductora: 
"Vine i capbussa't dins d'un nú-
vol refrescant de colors on no 
pararàs de saltar i ballar amb 
els Més Tumàcat".  i

INFANTIL
Animació amb aigua - Ball a 
l’aigua Cia. L’Ou Ferrat
Dia i hora: Diumenge 18 (12 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

Concert familiar amb Landry  
El Rumbero
Dia i hora: Diumenge 18 (19.30 h)
Lloc: Parc de can Mulà

Festa infantil amb escuma  
amb els Més Tumàcat
Dia i hora: Dilluns 19 (12 h)
Lloc: Parc de les Pruneres
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Més de 20 anys al seu servei a Mollet

Rambla Pompeu Fabra, 38 · MOLLET 
T. 93 570 33 36  F. 93 570 02 76 

www.abiadvocats.com

§ CIVIL § LABORAL § MATRIMONIAL § FAMÍLIA
§ HERÈNCIES § ACCIDENTS § PENAL
§ SUCCESSIONS § SEGURETAT SOCIAL

§ ADM. DE FINQUES

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

arxiu

Si l'any passat era l'Ajuntament qui 
donava una major preeminència 
a les activitats dedicades als in-
fants  –en el seu cas al parc de les 
Pruneres– aquest any han estat les 
colles molletanes qui han decidit 
emprendre el mateix camí. Morats 
i Torrats han fet una clara aposta 
per expandir a tots els públics les 
seves propostes de festa major i 
en total hi haurà 14 activitats per a 
nens i nenes repartides durant les 
dates de celebració molletana.

La Colla dels Morats començarà 

INFANTIL  GIMCANES, DISCOTEQUES, CONTES, CERCAVILA, GUERRA DE BOMBARDES, PINTADA DE GUIXOS O COMPETICIONS SERAN ALGUNES DE LES ACTIVITATS

Morats i Torrats 
aposten per la 
gresca infantil
per festa major

la seva agenda infantil amb una 
sèrie de tallers celebrats a la plaça 
Prat de la Riba el dilluns a les 12 h. 
L'endemà se celebrarà una activitat 
per als infants més marxosos a les 
19.30 h: una discoteca per edats 
primerenques. Abans, però es durà 
a terme les Tapes Xuxes Tour [vegeu 
més a la pàgina 64].

Ja el dimecres seguiran les acti-
vitats amb inflables al parc de les 
Pruneres a les 17.30 h i amb una 
gimcana a les 18 h al mateix em-
plaçament.

ESTIRADA DE COTXE  Els nens i nenes de la colla torrada arrosseguen un automòbil fa dos anys

Divendres els infants més artis-
tes tindran una cita amb la pintada 
de guixos a la rambla Balmes a les 
10.30 h i amb una sessió de Con-
te Contes a la plaça de Catalunya 
mitja hora després. Les activitats 
morades acabaran el dissabte amb 
una guerra de bombardes de farina 
i pols de colors.

La Colla dels Torrats, per la seva 
banda, celebrarà la seva gimcana al 
parc de Can Mulà el dimarts a les 
11 h. Les activitats torrades segui-
ran el dijous amb la Cercavila in-
fantil amb el Moll Fer i el dissabte 
amb la festa aquàtica i de l'escuma 
a les 11 h al parc de les Pruneres.

Activitats conjuntes
Els més menuts de les colles mo-
lletanes també competiran. La 
primera prova puntuable serà l'es-
tirada del cotxe el dilluns a les 18 
h a l'avinguda Llibertat, la segona 
serà el Corremoll a les 19 h a la 
plaça Pau Casals. Per acabar, els in-
fants podran participar l'endemà, 
dimarts, en la prova del Corregot a 
les 17 h a la plaça Pau Casals. To-
tes les proves comptabilitzaran un 
punt en la competició de colles. 

L'avinguda Llibertat i la plaça Pau Casals, 
escenaris de les proves per als més joves

INFANTIL
Tallers Infantils -  
Força Morada!
Dia i hora: Dilluns 12 (18 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba

Pintada de guixos
Dia i hora: Divendres 16 (10.30 h)
Lloc: Rambla Balmes

Disco mòbil infantil
Dia i hora: Dimarts 13 (19.30 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

Arrebossa’t! – Guerra de 
bombardes de farina i pols de 
colors i remullada
Dia i hora: Dissabte 17 (12 h)
Lloc: plaça Pau Casals

Torraparc – Gimcana infantil
Dia i hora: Dimarts 13 (11 h)
Lloc: Parc de Can Mulà

Conte Contes
Dia i hora: Divendres 16 (11 h)
Lloc: Plaça de Catalunya

Posa't morat amb inflables
Dia i hora: Dimecres 14 (17.30 h)
Lloc: Parc de les Pruneres Estirada del cotxe infantil

Dia i hora: Dilluns 19 (18 h)
Lloc: Avinguda Llibertat

Tapes Xuxes Tour 2019
Dia i hora: Dimarts 13 (17.30 h)
Lloc: Inici plaça Nacions Unides 
i recorregut

Aquàtic Torrat infantil i 
festa de l’escuma
Dia i hora: Dissabte 17 (11 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

Gimcana infantil i donuts 
voladors
Dia i hora: Dimecres 14 (18 h)
Lloc: Parc de les Pruneres

Corremoll Infantil
Dia i hora: Dilluns 19 (19 h)
Lloc: Plaça Pau Casals

Cercavila infantil amb  
el Moll Fer
Dia i hora: Dijous 15 (11 h)
Lloc: plaça Prat de la Riba

Corregot infantil
Dia i hora: Dimarts 20 (17 h)
Lloc:  plaça Pau Casals
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ESPORTS  EN L'AMISTÓS DE PRETEMPORADA ES PODRAN VEURE LES CARES NOVES DE LA PLANTILLA

La UDA Gramenet serà el rival 
en el Trofeu Ciutat de Mollet

CELEBRANT L'ASCENS L'equip es prepara per al retorn a Primera Catalana

Durant la festa també hi haurà una 
diversa oferta esportiva, més en-
llà del futbol. Una de les activitats 
programades més destacades és la 
setena edició del Torneig de Pàdel 
Torrat, que se celebrarà dimarts 
13 a les 18 h a les pistes del Club 
Pàdel Can Prat. I l'endemà serà el 
torn per al torneig de bàsquet 3x3 
al pavelló municipal d'esports Pla-
na Lledó (de 9 h a 14 h), organitzat 
per la Colla dels Morats, Los Espe-
teros, Serranitos i el CB Mollet.

D'altra banda, el Club d'Escacs 
Mollet muntarà dissabte (10.30 h) 

unes simultànies d’escacs amb el 
mestre internacional Jorge Samu-
el Bobadilla Viera (Veneçuela) a la 
rambla Balmes, i el Club Petanca 
Altaveu tirarà endavant diumenge 
un nou torneig de festa major a les 
pistes de petanca de la Riera Seca, 
de 9 h a 15 h. Per últim, també 
diumenge, tindrà lloc una passe-
jada en bicicleta a càrrec del Club 
Ciclista Plana Lladó i amb la col·la-
boració d'Esports Escuin. Arrenca-
rà a les 10.30 h a la plaça Prat de la 
Riba i el recorregut urbà arribarà 
fins al parc de Can Mulà. 

MORATS ORGANITZARAN EL TORNEIG DE BÀSQUET 3X3

Preparats per a la setena 
edició del Pàdel Torrat

La festa major tornarà a ser un any 
més el moment ideal per veure 
com el primer equip del CF Mollet 
UE arrenca motors en el seu retorn 
a la Primera Catalana. I ho farà en-
frontant-se a un equip de Segona 
Catalana, la UDA Gramenet.

D'aquesta manera, i amb un am-
bient festiu, Jordi López s'estrena-
rà als Germans Gonzalvo com a en-
trenador del Mollet, acompanyat 
de Marc Fortuny, amb passat rojo. 
El matx també servirà perquè les 
cares noves de la plantilla puguin 

lluir-se per primera vegada davant 
l'afició, com és el cas de Jordi Solà, 
Arnau Arruebo, Paitu, Alejandro 

Varón, i dels futbolistes del juvenil 
que també s'incorporen al primer 
equip, Iker Ramos i Pedro Lino. 

CF MOLLET UE -  UDA GRAMENET
Dissabte, 17  20 h

ESPORTS
VII Torneig de Pàdel Torrat
Dia i hora: Dimarts 13 (18 h)
Lloc: Club Pàdel Can Prat

Torneig de bàsquet 3x3
Dia i hora: Dimecres 14 (De 9 h  
a 14 h)
Lloc: Pavelló Plana Lledó

Simultànies d’escacs
Dia i hora: Dissabte 17 (De 9 h a 
14 h)
Lloc: Pavelló Plana Lledó

Trofeu Ciutat de Mollet
Dia i hora: Dissabte 17 (20 h)
Lloc: Camp Germans Gonzalvo

Torneig de petanca
Dia i hora: Diumenge 18 (De 9 h 
a 15 h)
Lloc: Pistes de petanca Riera Seca

Passejada en bicicleta
Dia i hora: Diumenge 18 (10.30 h)
Lloc: Inici a la plaça Prat de la Riba
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peix fregit

MÚSICA TRADICIONAL  EL GRUP ES VA FORMAR EL 1972 I ÉS UN DELS CLÀSSICS DE LA TRADICIONAL CANTADA D'HAVANERES DE CALELLA DE PALAFRUGELL

Peix Fregit porta 
els sons mariners 
a Prat de la Riba

TRIO MUSICAL Peix Fregit està format per Pere Molina, Norbert Torrecillas i Jordi Tormo

Mollet s’aproparà un any més al 
cant de la mar amb el grup d’ha-
vaneres Peix Fregit, un dels més 
destacat del seu gènere. La nit del 

dilluns 19 d'agost (22.30 h) la pla-
ça Prat de la Riba es convertirà en 
un escenari propi del litoral català 
amb un grup amb més de quatre 

dècades damunt dels escenaris.
Peix Fregit va iniciar la seva tra-

jectòria musical l’any 1972, quan 
els seus primers components (Ma-
rià Cervera, Josep Bastons i Manel 

Iglesias) cantaven en sopars, festes 
i actes diversos. Però no va ser fins 
al 1974, que no es van batejar com 
a Peix Fregit, nom amb què avui dia 
és reconegut internacionalment. 

Des d’aleshores el grup ha acon-
seguit un estil propi i reconegut, tot 
i el relleu dels seus components al 
llarg dels anys. En el seu reperto-
ri, destaquen principalment peces 
com les havaneres, els valsets ma-
riners, les sardanes i la cançó ma-
rinera i de taverna. De fet, el grup 

ha pres part gairebé a totes les 
edicions d’un dels escenaris mítics 
del sector com és la Cantada d’Ha-
vaneres de Calella de Palafrugell. A 
més, és un dels grups d’havaneres 
que ha creuat fronteres amb espec-
tacles a d’altres països com ara el 
Japó, Bèlgica, França o Alemanya, 
entre d’altres.

En un nou estiu intens, Peix Fre-
git es presentarà a la plaça Prat de 
la Riba per delectar als amants de 
les havaneres amb els seus tres 
components: Pere Molina, primera 
veu i guitarra, Norbert Torrecillas, 
segona veu i acordió i Jordi Tormo, 
tercera veu. Un espectacle del més 
alt nivell del cant d’havaneres. 

En el seu repertori
destaquen les havaneres, els

valsets mariners, la sardana
i la cançó de taverna

MÚSICA
Havaneres amb Peix Fregit
Dia i hora: Dilluns 19 (22.30 h)
Lloc: Plaça Prat de la Riba
(en cas de pluja, al Mercat Vell)
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Què seria d'una festa major sense 
música de ball? En aquesta ocasió, 
Mollet comptarà amb dues actua-
cion de l’Orquestra Internacional 
Maravella, tot un clàssic d'aques-
tes dates. El dimarts tindrà lloc a 
les 18.30 h el tradicional concert 
de tarda a l’Envelat i a les 23 h, 
també a l'Envelat, el ball de fi de 
festa, que inclourà el ball del fa-
nalet –a la mitjanit– i el veredicte 
de la festa major d'enguany. Les 

entrades dels dos concerts costa-
ran 1 € –no es podran adquirir més 
de sis entrades per persona– i els 
diners recaptats es destinaran ín-
tegrament als bancs d'aliments de 
la ciutat. L'Orquestra Internacio-
nal Maravella fundada l'any 1951 
manté la filosofia de les històri-

MÚSICA  ELS DINERS RECAPTATS AMB ELS CONCERTS ES DESTINARAN AL BANC D'ALIMENTS

Doble sessió de l'Orquestra 
Internacional Maravella

ques 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. A més comp-
ta amb una dotzena de músics i 
quatre cantants i

orquestra Maravella

ORQUESTRA INTERNACIONAL MARAVELLA  El conjunt té més de 60 anys

La cantant Sabine van Waesber-
ghe serà l'encarregada d'amenit-
zar diumenge a les 13 h el vermut 
popular de la festa major – con-
sistent en vermut, patates i plati-
llo per 4,5 euros–, que organitza 
el Frankfurt Xurreria –a l'avingu-
da Llibertat– amb la col·laboració 
del Celler de Can Roda, de Santa 
Maria de Martorelles.

Aquesta cantant originària de 
les Antilles franceses va acabar 
vivint a Catalunya després de for-
mar-se en cant a les principals ca-
pitals mundials. Gran apassionada 
de les comèdies musicals america-
nes, els espirituals negres i el gòs-
pel va estudiar a Nova York amb 
la cantant Joan Minor i també ho 
va fer a París. Sabine ha realitzat 
nombrosos concerts a Catalunya 
i ha format part de diverses pro-
gramacions de líric i música ne-
gra, així com de cançó francesa. A 

La veu de Sabine
van Waesberghe
al vermut de festa

UNA CANTANT ANTILLANA AMANT DE LA MÚSICA AMERICANA

SABINE

més ha actuat en alguns dels em-
plaçaments més destacats de Ca-
talunya com el Palau de la Música, 
el Palau de Montjuïc, el Monestir 
de Pedralbes, el Castell de Perala-
da, Luz de Gas o l'Auditorium del 
Forum de Barcelona. i

ORQUESTRA

Concert de Festa Major 
Orquestra Internacional 
Maravella
Dia i hora: Dimarts 20 (18.30 h)
Lloc: Envelat

Ball de fi de festa amb 
l'Orquestra Internacional 
Maravella
Dia i hora: Dimarts 20 (23 h)
Lloc: Envelat
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

09.30 - 10.30 zuMba pilates zuMba zuMba

15.15 - 16.15 zuMba pilates yoga hipopresiva

17.00 - 18.00 creativa (3-6) pole kids creativa (3-6) pole kids Modern dance  
coreografies (7-16)

17h-20h17.00 - 19.00 Modern dance (8-12) Modern dance (7-11) Modern dance (8-12) Modern dance (7-11)

18.00 - 19.00 flaMenc kids ballet Juvenil hipopresiva ballet Juvenil pilates

19.00 - 20.00 pilates urban dance +14 pilates urban dance +14 conteMporani 
adults 

ballet petits acrobàcia kids ballet petits acrobàcia kids flaMenc

20.00 - 21.00 Jazz aldults 
20h-21:30h pole sport acrobàcia adults 

20h-21:30h pole sport

zuMba zuMba zuMba zuMba

21.00 - 22.30 pole sport bollywood pole sport
salsa cubana  

nivell 2 20:30
nivell 1 21:30

Av. Piera, 22 Martorelles | 665 542 344 | pasapasdansa@outlook.es

INTENSIU DANSA
DEL 2 AL 6 DE SETEMBRE

CURS SETEMBRE 2019-2020

9H A 13:30H
12-16 ANYS

Aina  
Casanovas

comercial / sexy 
style

Oscar Bustos
acrobàcies i pole 

sport

Eva Rosinach
contemporani

Esther Torres
jazz i tècnica

“Una festa major sense sarda-
nes no és una festa major. Els 
pobles que no tenen sardanes 
els hi falta alguna cosa”. Així ho 
considera Albert Tarrés, president 
de Tradicions i Costums, entitat 
encarregada de l'activitat sarda-
nista del programa fesiu. La fes-
tivitat molletana comptarà amb 
dues jornades intenses de ballada 
de sardanes amb la Cobla Jovení-
vola de Sabadell i la Cobla Ciutat 
de Terrassa com a protagonistes. 

La primera jornada serà diu-
menge amb una doble sessió amb 
la Jovenívola de Sabadell. L’entitat 
del Vallès Occidental es va fundar 
l’any 1976 i és una de les més re-
llevants del panorama català. Du-
rant més de 40 anys han ofert mi-
lers de ballades, concerts i aplecs, 
alguns d’ells també a Mollet. 

Enguany, la Jovenívola de Saba-
dell també farà un concert a l’es-
cenari de l’Envelat (18 h) i una 
ballada a la plaça Catalunya (20h). 
“És una de les millors colles de 

arxiu

TRADICIONS I COSTUMS  LA PLAÇA CATALUNYA I L'ENVELAT SERAN ELS ESCENARIS DE LA PROGRAMACIÓ SARDANISTA DE LA FESTA MOLLETANA

La Jovenívola de Sabadell i la 
Ciutat de Terrassa repeteixen

SARDANES  Com és habitual, hi haurà un concert i dues ballades

sardanes que hi ha i ja ens te-
nen acostumats a venir a la ciu-
tat per l’aplec. És molt aprecia-
da pels sardanistes de Mollet”, 
admet Tarrés. 

La segona jornada de sardanes 
tindrà lloc dilluns i en aquesta 
ocasió serà el torn de la Ciutat 
de Terrassa. La cobla egarenca 
oferirà una ballada de sardanes 
a l’escenari de la plaça Catalunya 

(19 h). “Serà un segon dia tam-
bé interessant amb la colla de 
Terrassa perquè és una de les 
més importants del panorama 
actual”, avala Tarrés. Tot i això, 
el president de Tradicions i Cos-
tums creu que l’escenari de plaça 
Catalunya “es tornarà a quedar 
petit” i confia en oferir “dos dies 
de bona ballada amb més d’una 
trentena de peces”. 

MÚSICA POPULAR

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

Ball de la Gent Gran, amb
el Ball de Rams, amb Duet Ària
Dia i hora: Dilluns 19 (19 h)
Lloc: Mercat Vell

Ballada de sardanes amb la 
Jovenívola de Sabadell
Dia i hora: Diumenge 18 (20 h)
Lloc: Plaça Catalunya

Ballada de sardanes
Cobla Ciutat de Terrassa
Dia i hora: Dilluns 19 (19 h)
Lloc: Plaça Catalunya
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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

MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11-13 h
JUEVES  17 - 20 h
SÁBADO  11 - 13 h

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com
MARTES 18 -20 h
MIÉRCOLES  11 - 12 h
JUEVES  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 20.00 -21.00 h
SÁBADO  09.30 - 10.30 h

nNo hace falta cita previa ni traer fotos. 
nEntrega inmediata provisional de DGT 
para conducir. nTramitación gratuita. 
Solamente se paga la tasa de tráfico. 
nRecibe su carné en casa. nReclama-
ción gratuita si no lo recibe. nRecupera-
ción gratuita del carné caducado, mismo 
precio. nEntrega gratuita de fotos para 
las obtenciones de permisos.

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650
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Cirugia oral
Implants Pròtesis
Radiologia
Emblanquiment dental
Ortodòncia infantil i d’adults

Vilanova del Vallès - Passeig Verge De Nuria, 36 Local - 930001562 - 678566867 | Montornès del Vallès - C. Jaume Balmes, 9 Local 2 - 935723373 - 678566867

Clínica Dental  
Dra. Eva Morales

Somriure 
perfecte amb 
ortodòncia 

invisble

Ens trobaràs a:
Vilanova i a Montornès

A la festa major de Mollet també 
hi ha espai per a un carnaval de 
disfresses de paper. L'Associació 
de Col·leccionistes de Mollet i co-
marca i la Colla dels Morats pre-
paren la 5a edició del Concurs de 

En les edicions anteriors s'han 
vist disfresses imaginatives com 
ara princeses i prínceps, radars o 
avions. "Totes les disfresses han 
de ser en paper perquè en cas 
contrari no s'admetran. No fem 
cap temàtica concreta, o sigui, 
la imaginació té un pes impor-
tant. Sabem que els pares i ma-
res ajuden els infants, però això 
està bé tot i que després el jurat 
ho té en compte", admet Mont-

serrat Cabarrocas, presidenta de 
l'Associació de Col·leccionistes de 
Mollet i comarca.

disfresses de paper per a infants, 
de 0 a 12 anys.  Aquesta activitat 
ja és un esdeveniment fix en el 
programa de la festivitat i tindrà 
lloc el diumenge 18 d'agost, de 12 
a 13 h a la rambla Balmes. 

Marc barrio

MANUALITATS  L'ASSOCIACIÓ DE COL·LECCCIONISTES DE MOLLET I COMARCA CELEBREN EL MATEIX DIA EL MERCAT DE PAPER ANTIC I NOU

Una passarel·la de disfresses 
de paper per a la canalla

CONCURS DE DISFRESSES 4a edició de l'esdeveniment l'any 2018

La participació en el  Concurs de 
disfresses de paper és gratuïta i la 
inscripció es pot fer de 12 a 12.30 
h a la mateixa rambla Balmes de 
Mollet. Posteriorment, es fa la 
desfilada de disfresses i a les 13 h 
es preveu el lliurament de premis. 
Hi ha un total de quatre categories 
entre les edats de 0 a 3 anys, de 
4 a 6, de 7 a 9 i de 10 a 12. "Els 
premis són joguines no sexistes 
i tampoc són bèl·liques. Són to-
tes educatives", remarca Caba-
rrocas, que afegeix: "durant el 
concurs hi ha animació infantil 
a càrrec de la companyia Un toc 
de festa", afirma Cabarrocas.

A més, aquesta activitat també 
comptarà amb l'animació a càrrec 
d’Un Toc de Festa

Una fira amb molt paper
El matí del mateix diumenge 18 
d'agost, l'Associació de Col·leccio-
nistes de Mollet i comarca també 
organitza la fira El Paperet, que 
tindrà lloc a la rambla Balmes, de 
9 a 14 h. Amb el suggerent subtítol 
de Mercat de paper antic i nou, en 
aquesta fira amb una quinzena de 
paradetes, es pot trobar tota mena 
d'articles relacionats amb el paper 
com ara cromos, postals, cartes o 
papers antics.  i José Luis rodríguez

La participació en el
 concurs de disfresses de 

paper és gratuïta i la 
inscripció es pot fer a partir
de les 12 h a rambla Balmes 

El concurs, que arriba a la 5a edició, s'adreça a infants de 0 a 12 anys 
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Menjar i beure. Dues accions que 
van de la mà de les festes majors i 
que a Mollet esdevenen activitats 
populars i compartides per gaudir 
amb animacions musicals. Primer 
de tot, arribarà el recorregut més 

esperat per als més petits, en cer-
ca de les millors gominoles de to-
tes. El Comando Xuxes de la Colla 
dels Morats organitzarà dimarts 
13 d'agost el Tapes Xuxes Tour 
2019, que arrencarà a les 17.30 h 

a la plaça de les Nacions Unides. 
Per participar-hi cal comprar els 
tiquets, per 4 euros, el dilluns 12 al 
Mercat Vell a partir de les 18 h, o al 
punt d'inici de l'activitat mitja hora 
abans. Tanmateix, les inscripcions 

GASTRONOMIA  DEL DIMARTS 13 AL DIUMENGE 18 TINDRAN LLOC EL TAPES XUXES TOUR I EL TAPES TOUR MORATS, I EL TORRATASQUES DE LA COLLA DELS TORRATS

Menjar i beure en companyia i al 
ritme de xaranga i música de carrer

i hits actuals", segons expliquen 
des de la mateixa banda.

El 13è Torratasques
Per últim, diumenge 18 d'agost tin-
drà lloc la tretzena edició del Tor-
ratasques, la ruta de begudes alco-
hòliques organitzada per la Colla 
dels Torrats.

L'activitat arrencarà a les 18 h 
de la plaça Joan Abelló i per parti-
cipar-hi caldrà comprar els tiquets 
anticipadament al Mercat Vell o el 
mateix dia –fins a un màxim de 700 
inscripcions–. Només hi podran 
participar els majors d'edat, i a més 
de consumicions amb alcohol els 
tiquets també inclouen un entrepà 
per persona.

A més, el Torratasques tornarà 
a comptar amb l'acompanyament 
musical de Zebrass, 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

M.M.c.

EL COMANDO XUXES  Els Morats posaran la nota musical al Tapes Xuxes

arxiu

ZEBRASS La banda tornarà a acompanyar un any més el Torratasques

són limitades fins a les 200.
D'altra banda, la colla mora-

da també muntarà el Tapes Tour 
2019. Serà divendres 16 d'agost i 
sortirà a les 17 h de la plaça Prat de 
la Riba. El preu per a socis és d'11 
euros i per a no socis de 13 euros 
i els tiquets es podran adquirir a 
partir del dia 12 al Mercat Vell –no 
es vendran més de dues entrades 
per persona–. Durant tota la ruta 
hi haurà animació musical a càrrec 
de Tirant lo Band, un grup barcelo-
ní disposat "a què moguis el cul 
a ritme de clàssics xarangueros 

POPULAR
Tapes Xuxes Tour 2019
Dia i hora: Dimarts 13 (17.30 h)
Lloc: Inici a la plaça Nacions 
Unides

Tapes Tour 2019
Dia i hora: Divendres 16 (17 h)
Lloc: Inici a la plaça Prat de la 
Riba

13è Torratasques
Dia i hora: Diumenge 18 (18 h)
Lloc: Inici a la plaça Joan Abelló



dV, 2 agost 2019 65

LES MILLORS PROPOSTES DE TERRASSES
per aquest estiu
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L'Ajuntament de Mollet ha llençat 
dues campanyes de sensibilitza-
ció i prevenció per a la festa ma-
jor. La primera rep el nom de De 
festa controla't, no perdis el cap! 
mentre que la segona ha estat ba-
tejada com Només Sí és Sí. Per una 
Festa Major lliure d'agressions se-
xuals.

Amb el consum responsable
La primera campanya té com a 
objectiu conscienciar dels ris-
cos del consum d'alcohol i altres 
drogues i prevenir situacions de-
rivades d'aquest d'abús. Segons 
explica el consistori, "un dels en-
torns de major risc són les fes-

hi haurà una carpa informativa 
amb quatre educadors que tin-
dran alcoholímetres i que també 
sortiran de l'emplaçament per 
controlar els espais exteriors.

Contra les agressions
Pepi Muñoz, regidora de Polí-
tiques de gènere, feminisme i 
diversitat va explicar durant la 
presentació de la festa major que 
enguany, "s'incrementarà la 
seguretat" per tal de minimit-
zar les agressions masclistes. En 
el marc de la campanya Només 
Sí és Sí, l'Ajuntament va explicar 
que el que es pretén és "posar 
en evidència que cap agressió 
sexual és justificable, ni pel 
consum d'alcohol, ni per la 
manera de vestir, ni per l'am-
bient festiu". Així mateix, Muñoz 
va anunciar que "es disposaran 
dos punts liles per sensibilit-
zar a la ciutadania, prevenir 
les agressions sexistes i LGTBI-
fòbiques i actuar davant d'una 
agressió". La regidora va afegir 
que mentre un dels punts liles 
s'establiria a Can Mulà, "l'altre 
serà itinerant i diürn i s'anirà 
desplaçant per la ciutat en 
funció de les activitats que es 
realitzin". A més, el personal 
dels punts estarà identificat amb 
samarretes específiques. Aquests 
treballaran en coordinació amb 

tes, per aquest motiu es farà un 
treball basat en quatre punts". 
El primer serà una campanya pu-
blicitària als busos interurbans. 
El segon consistirà en l'elabora-
ció d'un conjunt de vídeos sobre 
el consum responsable que es 
passaran durant els concerts al 
parc de Can Mulà. El tercer serà 
una formació a les entitats que 
s'encarreguen dels bars de festa 
major, així com a la resta d'enti-
tats que participen i ho desitgin. 
Per últim, es disposarà un punt de 
conscienciació i prevenció sobre 
el consum al concert del dilluns, 
"ja que és el dia on es concen-
tra un públic més jove". A més, 

arxiu

CAMPANYES  PEPI MUÑOZ, REGIDORA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE I FEMINISME VA EXPLICAR QUE ENGUANY HI HAURÀ DOS PUNTS LILES PER EVITAR LES AGRESSIONS

MANIFESTACIÓ Imatge del parc de les Pruneres el passat 8-M

L'Ajuntament, contra la 
violència masclista i pel 
consum responsable 
d'alcohol i drogues

aJ. Mollet

CARTELL Aquest és l'eslògan de la campanya per un consum responsable

els cossos de seguretat que parti-
cipen en la festa.

No seran els únics elements 
d'aquesta campanya. "Es vol 
trencar amb la cultura del con-
sentiment i de la complicitat 
amb les agressions sexuals", 
afirmen des de l'Ajuntament.

La proposta, que compta amb 
l'adhesió de les colles de Morats 
i Torrats i de les entitats respon-

sables dels bars de la festa, ha 
escollit diversos missatges que 
s'aplicaran als gots i tovallons 
amb el lema Només sí és sí; a les 
polseres amb el text Si et passa a 
tu, jo no passo; i a les banderoles 
del parc i l'envelat amb missatges 
com A Mollet cap agressió, entre 
d'altres.També s'han realitzat 
vídeos de sensibilització que es 
projectaran als espais de festa. i
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El Grup d’Activitats Cinematogrà-
fiques (GAC), conegut a la pobla-
ció pel seu Fantasmoll, el festival 
de cinema fantàstic que se celebra 

anualment a Mollet del Vallès, 
afegirà enguany una activitat a 
la festa major. Serà un marató de 
curtmetratges fantàstics que els 

Al Parc de les Pruneres es podran veure 'Aladdin' i 'Mula'
i el GAC organitzarà una marató de curtmetratges al Mercat Vell

PEL·LÍCULES  LA FESTA MAJOR TINDRÀ DUES PROPOSTES CINÈFILES QUE INTENTARAN ARRIBAR A PÚBLICS DE TOTES LES EDATS

Cinema a la fresca 
i curtmetratges fantàstics

ciutadans podran veure al Mercat 
Vell. “La idea és que n’hi hagi 
vuit i siguin d’autors vallesans 
amb ganes de mostrar en pú-
blic els seus treballs. Preferi-
blement han de pertànyer al 
gènere fantàstic, però també 
estem oberts a propostes d’in-
triga, suspens i terror”, explica 
Àlex Aguilera, del GAC. 

Després de la marató de curtme-
tratges el públic assistent podrà 
votar els que més li hagin agradat 
i els dos amb més puntuació for-
maran part de la propera edició 
del Fantasmoll, que tindrà lloc el 
23 de novembre. “Allà es podran 
tornar a veure juntament amb 
obres nacionals i internacio-
nals”, afegeix Aguilera. Les ins-
cripcions per participar-hi es van 
tancar l’1 d’agost. L’altra activitat 
cinèfila d’aquesta festa major serà 

la doble sessió de cinema infantil i 
familiar a la fresca que tindrà lloc 
al Parc de les Pruneres. Les pel·lí-
cules escollides seran Aladdin –la 
versió de carn i ossos estrenada 
aquest 2019, dirigida per Guy 
Ritchie i protagonitzada per Will 
Smith–  i Mula.

Per a tots els públics 
Aladdin és la modernització d’un 
clàssic de Disney que va guanyar 
dos Oscars –millor banda sonora 
original i millor cançó– l’any de la 
seva estrena, el 1992. L’obra està 
basada en el conte d’Aladdin i la 
làmpada meravellosa, que explica 
la història d’un jove pobre que so-
mia amb casar-se amb la filla del 
sultà del mític regne d’Agrabah, la 
princesa Yasmin. 

Per la seva banda, Mula és una 
pel·lícula estrenada l’any passat 
dirigida i protagonitzada pel mí-
tic Clint Eastwood, qui interpreta 

el paper d’Earl Stone, un octoge-
nari solitari en fallida econòmica 
al qual li apareix l’oportunitat de 
salvar la seva situació mitjançant 
un treball tan senzill com conduir. 
Allò que desconeix és que la pro-
posta comporta convertir-se en 
un traficant de drogues d’un càrtel 
mexicà. i sergi escudero

warner bros

MULA Clint Eastwood és el director i el protagonista de la segona pel·lícula que es podrà a veure a Les Pruneres

ALADDIN Es projectarà la versió de carn i ossos estrenada enguany

disney

CINEMA

Marató de curtmetratges
Dia i hora: Dimarts 13 (21.30 h)
Lloc: Mercat Vell
Organitza: GAC

Cinema a la Fresca
Dia i hora: Diumenge 19 (21.30 h)
Lloc: Parc de les Pruneres
Pel·lícules: Aladdin i Mula
Organitza: Ajuntament de 
Mollet
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Una festa major no pot acabar si 
no és amb foc i música. I com que 
la de Mollet és una gresca com 
cal, el dimarts a les 22 h viurà 
el seu espectacle de pirotècnia 
i so al Calderí, darrere l'Escola 
Montseny. Serà l'empresa Esta-
lella qui s'encarregarà del piro-
musical. Aquesta firma dedicada 
als focs d'artifici va néixer l'any 
1916 creada per Manuel Estalella 
Bosch al carrer Aragó de Barce-
lona, l'antiga Casa Manuel Esta-
lella. "És possible fins i tot que 
la fundació de l'empresa sigui 
anterior", afirma la mateixa 
companyia. Des d'aquella data de 
fa més d'un segle, Estalella ha vist 
com quatre generacions de mes-
tres de la pirotècnia passaven per 
l'empresa.

Així mateix i com a prova del 
compromís d'aquesta empresa 
amb la cultura, el març de 2018 
va participar com a empresa 
col·laboradora en el Primer Con-
curs Nacional d'Enceses organit-
zat per la Federació de diables i 

niment, es recomana que "per 
veure bé, el Piromusical els as-
sistents es situïn al darrer tram 
de l'avinguda Llibertat". i

dimonis de Catalunya que es va 
celebrar Picamoixons.

D'altra banda, des de l'Ajunta-
ment, organitzador de l'esdeve-

estalella

FOCS  L'AJUNTAMENT RECOMANA SITUAR-SE AL DARRER TRAM DE L'AVINGUDA LLIBERTAT

El Piromusical de la festa es 
viurà al Calderí amb Estalella

FOCS D'ESTALELLA Aquesta empresa va néixer l'any 1916

Tal com és tradició, Mollet comp-
tarà amb un servei d'autobusos 
gratuïts per festa major que es-
tarà habilitat des del dissabte 17 
fins al dimarts 20. Segons ha in-
format l'Ajuntament, la freqüèn-
cia de pas dels autobusos per les 
diferents parades serà de 30 mi-
nuts aproximadament. A més hi 
haurà un servei especial nocturn. 
D'aquesta manera, els autobu-
sos circularan de les 20.17 a les 
03.30 h el dissabte. Així mateix, 
diumenge, ho faran de les 18 a les 
3 h, dilluns, de les 21.50 a les 03 h 
i dimarts, de les 21.50 les 02.30 h. 
A més la zona blava serà gratuïta 
del 6 al 20 d'agost. i

Mollet tindrà 
busos gratuïts 
els quatre dies

Totes aquelles persones que vul-
guin comprar els mocadors i altres 
materials de les colles i entitats de 
la festa podran acostar-se al punt 
d'Informació de la festa major al 
Mercat Vell, que estarà operatiu 
del dilluns 12 al dijous 15 d’agost 
inclòs, de 18 a 21 h. També es po-
dran acostar al punt d'informació 
aquelles persones que vulguin 
comprar entrades dels especta-
cles, de dilluns 12 al divendres 16 
d’agost, de 18 a 21 h. La venda de 
fanalets serà a l’envelat, el dimarts 
20, a partir de les 23.15 h i fins 5 
minuts abans del ball, tal com indi-
ca el reglament de la competició de 
les colles de Morats i Torrats. i

El punt de venda  
de la festa serà
al Mercat Vell

TRANSPORT INFORMACIÓ
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