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Del 19 al 23 d’agost, Mollet celebra la Festa Major d’estiu
2016








L’actor i “showman” José Corbacho serà l’encarregat de fer el pregó.
La programació compta amb un centenar d’activitats i la implicació del
teixit associatiu de la ciutat amb la participació més d’una vintena d’
entitats.
El cartell de la festa és obra de les artistes Queralt Prat i Ariadna
Rodríguez
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
recollits amb les entrades
Tots els actes de la festa són gratuïts a excepció d’aquells que es fan
en recintes tancats on, per qüestions de limitació d’aforament, es
cobrarà una entrada simbòlica d’entre 1 i 2 euros.

Aquest dimarts s’ha presentat el cartell i el programa oficial de la Festa Major d’estiu
que se celebrarà del 19 al 23 d’agost, tot i que les colles ja comencen un seguit
d’activitats a partir del dilluns15. L’Ajuntament, les colles dels Morats i dels Torrats
i les entitats participants de la Festa Major han presentat un programa que compta
amb un centenar d’activitats adreçades a tots els públics.
Durant l’acte de presentació de la Festa, la regidora de Cultura, Mercè Pérez, ha
parlat “d’un programa que, tot i estar destinat a tots els públics, aposta
especialment pel públic familiar i infantil i pretén dinamitzar les places i els
carrers de la ciutat”. Així mateix, i al marge “d’agrair especialment, un any més,
la implicació de les entitats de la ciutat “ la regidora afegia que també “hem
apostat per reforçar tot el que fa referència a la seguretat, a la sanitat i a la
neteja, i en aquest sentit vull agrair la feina que durant aquests dies faran
totes aquelles persones que treballaran perquè la festa transcorri amb
normalitat i amb un caire únicament festiu”.
De la seva banda, l’alcalde Josep Monràs, parlava “d’una festa de tothom i per
a tothom que demostra, com així ha estat els anys anteriors, que el treball en
equip sempre és el que dóna els millors fruits”. L’alcalde també animava a la
gent a donar sang posant l’èmfasi “en una iniciativa que ja fa deu anys que es du
a terme i que ens ha convertit en referent i model per moltes ciutats d’arreu i
que ha comportat que les colles de Morats i Torrats hagin rebut recentment
el reconeixement per part del Banc de Sang i Teixits”. Per Monràs, iniciatives
com aquesta i el fet de “destinar els diners recaptats amb les entrades als

bancs d’aliments de la ciutat humanitzen una festa que ens fa sentir
especialment orgullosos per aquesta vessant solidària”.
Del centenar d’actes, Mercè Pérez ha volgut destacar, entre d’altres, “les
propostes itinerants de teatre i màgia, l’oferta musical per totes les edats, que
pot anar des de Pop per xics, fins a Toreros Muertos, Hotel Cochambre, la
Fundación Toni Manero i los 80 Principales, l’Orquestra Maravella o la
cantada d’Havaneres a Prat de la Riba, les sessions de cinema també per a
tots els públics, el Va parir Tour – Ràdio Flashback i, com no, la pirotècnia,
els cercaviles, els correfocs, els gegants, les sardanes o els castellers”.
Per cert que Jose Corbacho, qui l’any 1989 ja va visitar Mollet amb la companyia
la Cubana convertint-se en un dels plats fors de la festa d’aquell any, aquest cop,
al marge de ser el pregoner, també participa al programa de la Festa Major 2016
amb l’espectacle anomenat Corbacho 5.0.
Justament, els diners recaptats amb les entrades d’aquest espectacle i dels
concerts del Museu Abelló i de l’Orquestra Internacional Maravella es destinaran
íntegrament als bancs d’aliments de la ciutat.
El Cartell
Durant la presentació del cartell, les seves autores, Queralt Prat i Ariadna
Rodríguez, han explicat que l’objectiu era centrar-lo en un dels elements més
identitaris de la ciutat, com és el moll, i, al marge de reproduir aquest sentiment a
través del símbol, donar una imatge d’unió, de treball en equip, que tothom se senti
copartícep de la festa.
El Mercat de la Festa
Punt d’informació de la Festa Major al Mercat Vell.
Venda d’entrades dels espectacles :
Del dimarts 16 al divendres 19 d’agost, de 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 dimarts 16 al divendres 19 d’agost, de 18 a 21 h
Servei de Bus gratuït
Del dissabte 20 al dimarts 23 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, de les 19.55 a les 03.30 h
Diumenge, de les 18 a les 03 h
Dilluns, de les 21.42 a les 03 h
Dimarts, de les 21.42 a les 02.30 h

Zona Blava
Del 9 al 23 d’agost, ambdós inclosos, la zona blava serà gratuita

Ràdio Mollet en directe
Ràdio Mollet emetrà en directe des del carrer, al 96.3 de la FM i per internet al
web www.radiomollet.com de dissabte a dimarts, de 18 a 20 h, a pl. Catalunya

(adjuntem programa, fotografia de la presentació i cartell)
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