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- Nota de premsa -

20 anys al moll de l’os

Els Castellers de Mollet del Vallès celebren els seus
vint anys
Diumenge 21 d’octubre a les 12 h, la plaça Prat de la Riba s’omplirà
d’esperit casteller. Els Castellers de Mollet celebraran els seus 20 anys
amb dues de les millors colles castelleres del moment: els Minyons de
Terrassa i els Capgrossos de Mataró, a més dels Castellers del Riberal
(Catalunya Nord).
El proper cap de setmana, els Castellers de Mollet celebren els seus vint anys
d’existència amb una gran festa castellera. A més d’un ampli ventall d’activitats,
l’acte principal tindrà lloc a les 12 h a la plaça Prat de la Riba, indret de la ciutat
que va ser la primera plaça de 9 del Vallès Oriental, ja que va ser el primer lloc
de la comarca on es va carregar un castell de nou pisos, un 3 de 9 amb folre a
càrrec dels Minyons de Terrassa. L’esdeveniment va tenir lloc en el marc de la
2ª trobada de Colles Castelleres del Vallès, el 17 d’octubre de 1993.
L’agenda castellera per al cap de setmana és la següent:
Activitats per al 20 d’octubre
 Gimcana popular. Sortida a les 11 h del Mercat Vell
 Espectacle de màgia al carrer. A les 16 h al Mercat Vell
 Cercavila popular pel centre de Mollet amb la col·laboració d’entitats del
poble. Sortida a les 18 h al Mercat Vell
 Actuació de vigília d’entitats i Castellers de Mollet. A les 20 h a la pl. Prat
de la Riba
 Concert de Diada a càrrec de The Murphies + DJ’s. A partir de les 23 h
al Mercat Vell
Activitats per al 21 d’octubre
 Cercavila de Diada. Sortida a les 11.30 h des de la Plaça Prat de la
Riba.
 Actuació castellera de la XX Diada. Foto de família i nomenament del
Casteller d’Honor 2012 a les 12 h a la plaça Prat de la Riba. i actuació
castellera, a les 12.30 h amb Minyons de Terrassa, Capgrossos de
Mataró, Castellers del Riberal i Castellers de Mollet.
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