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- Nota de premsa -

Aquest divendres arrenca la Festa Major d’hivern de
Sant Vicenç
Aquest divendres, 15 de gener, comencen els actes de celebració de la
Festa Major d’hivern de Mollet que se celebra entorn a la diada de Sant
Vicenç, el 22 de gener, patró de la ciutat. Diverses entitats de la ciutat
col·laboren en una programació farcida d’activitats adreçades a tots els
públics i que s’allargaran fins el 29 de gener.
El programa d’actes s’inicia aquest divendres 15 amb una de les cites més
consolidada de la Festa Major com és el Concurs de Fotografia de Sant
Vicenç, que enguany arriba a la 21ena edició. A partir de les 19h La Marineta
acollirà l’acte de lliurament de premis i una exposició de les millors fotografies
participants.
A partir d’aquí s’inicia un ampli programa d’activitats del que formen part d’altres
cites ineludibles com són els espectacles de l’Esbart Dansaire de Mollet que
acollirà el Teatre Can Gomà dissabte 16 i diumenge 17, el Correfoc – 8 de Foc
i el Ball del gegant Vicenç amb el Moll Fer i ball del Moll Fer acompanyat
amb Ball de diables de Mollet del dissabte 23 o la XXII Trobada de Gegants
– Memorial Josep Pujol que es farà diumenge 24 al Parc de les Pruneres amb
la participació de les colles de Santa Perpètua de Mogoda, Montmeló, Piera,
Vacarisses, Les Borges Blanques, Palau Solità i Plegamans i Mollet del Vallès.
Al marge que de nou, el Museu Abelló i Casa del Pintor acollirà una jornada de
portes obertes el divendres 22, d’altres actes destacats de la festa d’enguany
són la Presentació del número 31 de la revista Notes i la tradicional Festa de
la Ràdio amb el lliurament dels premis Micròfon i Notícia de l’any.
Com a novetats destacades de la Festa Major de Sant Vicenç d’enguany hi haurà
tres actuacions musicals a càrrec de la coral Estoc de Veus anomenades Notes
de Vins. Un maridatge musical que acollirà el Teatre Can Gomà el divendres
22 i el dissabte 23 i tres passis de Cinema d’Estrena que acollirà el Mercat Vell
el divendres 22.
El darrer dia de la festa, l’esport serà el protagonista amb la celebració de la XVII
Cursa Popular de Sant Vicenç 6è Memorial Jordi Solé Tura i la XXIII edició
de la Nit de l’Esport que posarà la cloenda a l’edició d’aquest any.
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