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De l’11 al 18 d’agost, Mollet celebra la Festa Major d’estiu





El popular cantant Beni Cochambre serà l’encarregat de fer el pregó.
La programació compta amb prop d’un centenar d’activitats i la
implicació del teixit associatiu de la ciutat.
El cartell de la festa és obra de l’artista mural i dissenyador gràfic
molletà Marc Álvarez “Dase”.
Un any més, la Festa mostrarà la seva vessant més solidària amb la
capta de sang i amb la donació al banc dels aliments dels diners
recaptats amb les entrades

Aquest dimarts s’ha presentat el cartell i el programa oficial de la Festa Major d’estiu
que se celebrarà de l’11 al 18 d’agost. L’Ajuntament, les colles dels Morats i dels
Torrats i entitats participants de la Festa Major han presentat un programa que
compta amb prop d’un centenar d’activitats per a tots els públics.
Durant l’acte de presentació de la Festa, l’alcalde Josep Monràs, ha agraït “a totes
les entitats, especialment als Morats i als Torrats, la seva implicació a la festa
desitjant que un any més sigui una mostra de civisme”. En particular, l’alcalde
ha encoratjat “a la participació de la ciutadania especialment pel que fa a la
capta de sang. Encoratjo als ciutadans a seguir ampliant el número de
donants per consolidar un camí que en el seu dia va fer de la Festa Major
d’estiu de Mollet una de les primeres festes majors solidàries”.
De la seva banda, la regidora de cultura, Mercè Pérez, ha destacat que “totes les
propostes que han arribat a la regidoria de cultura han estat incloses al
programa”. La regidora ha afegit que en el programa “hem seguit treballant per
ampliar l’oferta dirigida al públic mes familiar i infantil”. En aquest sentit, ha
recordat alguns actes com ara el Reggae per xics al Parc de Can Mulà, la jornada
de jocs de taula en família al Mercat Vell o la Festa infantil amb escuma al Parc de
les Pruneres.
Del prop de centenar d’actes, Mercè Pérez ha volgut destacar “el ball de rams,
que l’hem traslladat al Mercat Vell atenent una petició històrica de la gent
gran”, el “vermut popular, una petició del Franfurt Xurreria que demostra la
implicació del comerç de la ciutat en la Festa Major”, els concerts al Museu
Abelló o les novetats del Circ i la Màgia.

Beni Cochambre, pregoner
La regidora de cultura Mercè Pérez també ha anunciat que el popular cantant Beni
Cochambre, serà l’encarregat enguany de fer el pregó de la Festa. La regidora ha
recordat que el seu grup, Hotel Cochambre “actua a la Festa Major d’estiu des
de fa deu anys de forma ininterrompuda”. De fet, Hotel Cochambre, actuarà
aquest cop el dilluns 17 a les 00.30 h al Parc de Can Mulà.
Cartell de la festa
El cartell de la Festa és obra de l’artista mural i dissenyador gràfic molletà Marc
Álvarez “Dase”. Segons l’autor, en el cartell “he treballat tres conceptes clau: la
celebració, les colles i l’estiu. Hi ha una diferència respecte als dels altres
anys, ja que és totalment artesanal, des del fons, que esta fet amb esprai, fins
al text que esta cal·ligrafiat”.
Festa solidària
Al marge de la “competició” entre les colles dels Morats i el Torrats per la capte de
sang, un any més, els diners recaptats amb les entrades, en aquest cas dels
concerts de Jazz al Museu Abelló i el concert de l’Orquestra Internacional
Maravella, aniran íntegrament destinats als bancs d’aliments de la ciutat.
El Mercat de la Festa
Punt d’informació de la Festa Major al Mercat Vell.
Venda d’entrades dels espectacles :
De dilluns 10 d’agost a divendres 14, de les 18 h a les 21 h.
Venda dels mocadors de les colles, tiquets d’activitats i d’altres materials de les
colles i entitats :
De dilluns 10 d’agost a dijous 13, de 18 a 21 h
Jornada de portes obertes al Museu Abelló i a la casa del pintor
Dissabte 15, de 17 a 22 h.
A les 19 h visita a la Casa del pintor (aforament limitat)
Diumenge 16, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h.
A les 11.30 h i a les 19 h, visita a la Casa del pintor (aforament limitat)
Jornada de portes obertes al Menhir
De divendres a dimarts de 18 a 21 h (Parc de Can Mulà)
Servei de Bus gratuït
Del 15 al 18 d’agost, el bus urbà allargarà el seu horari per facilitar els
desplaçaments per la ciutat. Així, en acabar l’horari de funcionament habitual, el
bus continuarà, de manera gratuïta, fins a la matinada, amb una freqüència de
pas de 30 minuts.





Dissabte 15 d'agost, de les 19.55 a les 03.30 h
Diumenge 16 d'agost, de les 18 a les 03 h
Dilluns 17 d'agost, de les 21.42 a les 03 h
Dimarts 18 d'agost, de les 21.42 a les 02.30 h

(adjuntem programa de la Festa Major d’estiu 2015, fotografia de la presentació
i fotografia del cartell)
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