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- Nota de premsa -

Mollet presenta el programa i el cartell de Festa Major
d’estiu 2012


La Festa Major d’enguany tindrà més de 85 activitats per a tots els
públics i gustos. Com a novetat cal destacar que l’envelat es
trasllada a la pista exterior del Pavelló de Riera Seca.



Jordi Amenós, la veu de la Festa Major des de l’any 2004 serà el
pregoner d’aquesta edició.



El parc de les Pruneres s’incorpora com espai de la Festa Major, on
s’organitzaran activitats infantils proposades pel Consell d’Infants
Municipal.

Més de 85 activitats de les quals més de 20 destinades als infants, la
competició de Morats i Torrats, el correfoc dels diables, l’acapte de sang
solidària de Festa Major, gegants, castells, música, circ, ball... ompliran de festa
la ciutat de Mollet del Vallès des del 17 al 21 d’agost, una festa participativa i
solidària que serà possible gràcies a la participació de les colles i de les entitats
de la ciutat i, enguany també, del Consell d’Infants Municipal (CIM) que hi han
aportat el seu gra de sorra.
El cartell de Festa Major
Glòria Fernández, guanyadora del concurs de cartells, va presentar
públicament la imatge de Festa Major 2012 que, en paraules seves, “recull
l’esperit de festa, inspirat en el circ, amb un estil retro i gòtic alhora, elements
molletans i festius, però també fantàstics com la balena”.
Jordi Amenós, la veu de la Festa Major serà el pregoner
El tret de sortida de la festa es farà amb el pregó que enguany anirà a càrrec
de Jordi Amenós, una persona molt arrelada a la Festa Major de Mollet ja que,
des de 2004, ha estat el seu presentador i també ha estat dinamitzador de les
activitats de les colles.
Colles de Morats i Torrats
Tot i que la Festa Major comença divendres 17 d’agost, les colles iniciaran la
competició el 15 a la tarda. El segell de les colles es troba en més de 30 de les
activitats organitzades, amb la voluntat de passar-ho bé. La Nit de les Colles
comptarà enguany amb els grups Universal Rockers, The Murphies i Dr.
Calypso. La Gran Despertada, l’Estirada del Camió, la Garrinada o la Cursa en
roba interior són algunes de les competicions tradicionals, però enguany, amb
la col·laboració del CIM també hi haurà el Corregot infantil, la festa infantil
torrada amb escuma i la gimcana infantil morada Posa’t morat infantil. L’acapte

de sang, que puntua a la competició, va a càrrec de les Colles, juntament amb
l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. En aquesta prova,
l’alcalde Josep Monràs va proposar durant la presentació el repte d’intentar
arribar a les 200 acaptes de sang durant els dies de Festa Major.
Entitats de la ciutat
Karaokes i xocolatada infantil, a càrrec de l’Associació de Música i Art de
Mollet; gegants, a càrrec de la Colla Gegantera; papiroflèxia per als infants, a
càrrec de l’Associació de Col·leccionistes; sardanes, a càrrec de Tradicions i
Costums; castells, a càrrec dels Castellers de Mollet; Ball de Gitanes amb
estrena de l’espectacle Tortosa, de l’Esbart Dansaire; el Ball de Gent Gran,
amb l’Associació de Balls de Saló; o la Nit Artística Llatinoamericana; són
algunes de les activitats organitzades per les diferents entitats i associacions
molletanes. La missa del Vot del Poble a la parròquia Sant Vicenç de diumenge
comptarà amb la presència dels Gegants de Mollet.
Clubs esportius
La competició esportiva també té cabuda a la Festa Major amb el torneig de
petanca, les simultànies d’escacs, la passejada en bicicleta, el partit de futbol i
el mini tennis al carrer; gràcies al Club de Petanca Altaveu, al Club d’Escacs
Mollet, al Club Ciclista Plana Lledó, al CF Mollet UE i al Club Tennis Mollet,
respectivament.
El parc de les Pruneres, nou espai de Festa Major
El parc de les Pruneres s’incorpora com nou espai de Festa Major on es
programarà una doble sessió de Cinema a la Fresca, activitat infantil i familiar
proposada pel Consell d’Infants. Altres activitats proposades per aquest Consell
d’Infants també es recullen al programa de Festa Major.
Espais de Festa Major
Les places de Pau Casals i de Prat de la Riba seran els punts d’inici i final de la
cercavila amb el pregó de Festa Major, el ball de gegants, els pilars de castells i
la tronada. També serà el recorregut del correfoc, amb els Diables de Mollet.
Aquesta activitat es farà sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Mollet per tal
de poder celebrar-la segons l’estricta normativa europea vigent respecte aquest
tipus de celebracions. A la plaça Prat de la Riba els versots i l’encesa del
campanar donaran pas a la matinada, que tindrà els espais festius al parc de
Can Mulà on hi haurà música i ball amb l’Orquestra Cimarron i el Dj Albert
Maya; i a l’envelat, que enguany estarà a la pista exterior del Pavelló de Riera
Seca, on s’hi farà el Ball d’inici amb l’Orquestra Odissea.
Durant els dies de Festa Major, el parc de Can Mulà, les places Pau Casals,
Prat de la Riba i Catalunya, la rambla de Balmes, l’avinguda Llibertat i carrers
del centre de la ciutat s’ompliran d’espectacles festius.
La cloenda de la festa tindrà lloc, d’una banda a l’Envelat amb el ball de fi de
festa a càrrec de l’Orquestra Internacional Maravella, el Ball del Fanalet i el
verdicte de la colla guanyadora de la Festa Major 2012; i d’altra banda, al Parc
de Can Mulà, amb el concert d’Hotel Cochambre.

El Museu Abelló obrirà les portes els dies de festa major, així com les de la
Casa del Pintor, i comptarà amb un concert de nit de jazz a la terrassa, amb
Oriol Pujol Quartet. També hi haurà visites comentades a l’exposició permanent
L’art modern a la col·lecció Abelló s. XIX-XX i portes obertes per visitar el
Menhir. Les visites al Museu i a la Casa del Pintor tenen aforament limitat per la
qual cosa caldrà reservar plaça trucant al 93 544 50 99 o a través de l’adreça
educamabello@molletvalles.cat.
A ca n’Arimon hi haurà sessió d’Aiguagim i bany nocturn Chill Out i al Parc de
Ca l’Estrada, el castell de focs artificials.
El Mercat de la Festa, punt d’informació de Festa Major
Des de dilluns 13 fins al dijous 16 d’agost, de 6 de la tarda a 9 del vespre, el
Mercat Vell serà punt d’informació i de venda d’entrades dels espectacles de
pagament, així com de mocadors i altre material de les colles. Els diners que es
recullin amb la venda de tiquets es destinaran al Banc d’Aliments de la ciutat.
Des del 18 d’agost i fins al 21, l’Ajuntament de Mollet posarà servei de bus
nocturn gratuït.
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