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Entrevista a

MERCÈ PÉREZ_
REGIDORA DE CULTURA

"Les colles enguany han 
fet una aposta potent, 
agosarada i atrevida"

—pàg.  i 

A punt 
per a la festa

A punt 
per a la festa

20.000 
exemplars

cada mes a la 
bústia de 
casa teva
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La festa major 
de Morats i Torrats

Un cop acaba la festa major, 
és moment d'avaluar-la i 
de començar a prepara-ne 

la següent. Així ho fan habitu-
alment les colles, malgrat que 
la incertesa pandèmica ho can-
via tot. "No sabíem com esta-
ríem aquest any, ni si aniríem 
a millor", diu el cap de colla de 
Morats, Jose López, qui hi afe-
geix: "Quan veus que per Nadal no 
podràs fer tot el que voldries i que 
per Sant Vicenç tampoc t'ho dei-
xaran fer, comences a veure que la 

festa major serà més o menys com 
la de l'any anterior. És en aquell 
moment quan ens posem a treba-
llar en una festa major asseguts, 
com l'any passat".
En aquest sentit, el cap de colla de 
Torrats, Albert Carreras, destaca 
que la situació els ha fet anar molt 
al dia per adaptar el programa de 
festa major a les noves normati-
ves: "Potser és l'any que més can-
vis hi ha hagut o que més inesta-
ble és la programació, perquè es 
veu modificada per qualsevol nou 

reglament. Fa temps que l'estem 
preparant, però també fa molt 
temps que estem fent canvis".
La Covid farà que, per segon any 
consecutiu, el centre neuràlgic de 
la festa nocturna no sigui –prin-
cipalment– Can Mulà, sinó que 
les colles muntaran els seus actes 
als patis de les escoles Aiguaviva 
(Morats) i Montseny (Torrats).
Respecte a l'any passat, el con-
sistori els ha concedit dues de les 
seves reclamacions: una ubica-
ció més cèntrica i un major afo-

Les colles de Morats i Torrats, coorganitzadores de la festa major i qui ja han dit en més d'una 
ocasió que voldrien constar en la nomenclatura de la gresca estiuenca molletana, encaren una 
festa diferent de les habituals, però molt més ambiciosa que el 2020 amb un cartell de primera 
línia i els patis de les escoles Aiguaviva i Montseny com a seus festives de les entitats

Albert Carreras, cap de colla torrat, i Jose López, cap de colla morat, junts al parc de Can Mulà
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rament. "Així pots fer actes de 
major qualitat i pots pensar més 
espectacles per portar. Treballant 
per a 50 persones, com l'any pas-
sat, és molt difícil que surtin els 
números", diu López. Carreras 
també recorda que el 2020, "si 
volies fer una activitat a la qual 
sabies que vindrien 200 persones, 
tenint-ne 50 d'aforament màxim 

et veies obligat a fer tres o qua-
tre passis del mateix acte. Aquest 
any, amb 300 persones d'afora-
ment, pots plantejar portar algú 
amb més catxet".

Can Mulà haurà d'esperar
Evidentment que l 'objectiu 
seria tornar plegats a Can Mulà, 
però per a enguany aquesta 
opció no ha estat sobre la taula. 
"L'Ajuntament ja ens ho va donar 
més o menys mastegat. Volíem 
ser al centre, no vam demanar 
res, però tampoc ens van oferir 
res més que això", diu el del mam. 
El de la teca també hi apunta: "En 
les nostres negociacions amb 
l'Ajuntament, en cap moment 

vam parlar que hi hauria alguna 
activitat a Can Mulà. Finalment 
sí que s'hi han pogut fer concerts 
d'AMAM i estem molt contents 
que els hagin donat l'oportuni-
tat, perquè, a més, portaven una 
mala sort històrica amb la nit de 
grups locals. Però a nosaltres en 
cap moment ens van donar l'op-
ció de Can Mulà". En tot cas, el 

torrat reconeix que tenen ganes 
de tornar-hi, "però amb una nit 
de colles, omplint el parc i amb 
un megaconcert, com sempre", 
fet que ara encara sembla lluny. 
Carreras, alhora, diu que els hau-
ria agradat que el consistori els 
hagués cedit algun espai més per 
a activitats puntuals: "La Terrassa 
del Museu Abelló o el Mercat Vell 
són punts estratègics molt bons 
per depèn quina activitat".

Segon any sense el repte de colles
La competició entre les colles 
tampoc es podrà fer, per segon 
any consecutiu, a causa de la 
pandèmia. En aquest sentit, 
totes dues entitats tenien clar 

que no es podria fer una estira-
da del camió, una garrinada, una 
cursa en roba interior, el corre-
got o l'afartada, entre d'altres, 
complint les mesures de segu-
retat. "Quan hi ha competició 
hi ha massificació i ara mateix 
cap entitat vol aquest tipus de 
risc", apunta l'Albert Carreras. 
El Jose López també pensa que 
"no es podia fer, malgrat que ho 
trobem a faltar".

Una programació potent
Lamentant la nova absència del 
repte de les colles, però, Morats 
i Torrats sí que han farcit els 
patis de les escoles Aiguaviva i 
Montseny d'activitats per a tots 
els gustos i edats.
De fet, tenen una programa-
ció prou potent i ambiciosa i es 
mostren satisfets del que tenen 
preparat. Per a Carreras, "aquí 
es demostren les ganes que 
tenim les colles de fer coses i de 
demostrar que les podem fer bé. 
Passem de 50 a 300 persones, en 
un espai més cèntric, i això ens 
permet portar millors artistes". 
López defineix les seves propos-
tes d'"arriscades": "És molt arris-
cat, en els temps que corren, por-
tar artistes de catxet elevat. Però 
la ciutat de Mollet es mereix el 
millor, les colles volem treu-
re'ns l'espineta de la festa major 
de l'any passat, que no va ser com 
volíem, i aquest any volíem tor-

− "És molt arriscat, en els temps 
que corren, portar artistes de catxet 

elevat. Però Mollet es mereix el 
millor i les colles volem treure'ns 

l'espineta de la festa major de l'any 
passat, que no va ser com volíem”

Isidro Marqués, president de l'entitatLes colles han hagut de suspendre novament la competició, i l'afartada [a la imatge, feta el 2019] serà un dels reptes que es trobarà a faltar
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nar en gran: tornar a presentar 
la festa major a l'Ajuntament i 
que la gent sàpiga que hi ha fes-
ta major".
El morat també destaca que 
enguany, "en comptes d'ha-
ver-hi una oferta al parc de Can 
Mulà, hi haurà diferents opcions 
musicals i d'humor la mateixa 
nit perquè la gent pugui escollir. 
Realment és molt més favorable 
que una nit normal en què només 
hi havia una proposta".
Els principals actes torrats els 
protagonitzaran Strombers, 
els monologuistes Toni Moog i 
Alberto Demomento, La banda 
del coche rojo, Mucca, Los Mil 
Hombres, Red Velvet o Cash 
Caravan. Quant als actes tor-
rats més rellevants, en destaca 
l'Orquestra Mitjanit, el monolo-
guista Guillem Estadella, el grup 
d'animació infantil Embauka, el 

Pau Segalés amb Trepitgem fus-
ta, DEM (antiga Limoncello) o 
els concerts d'AMAM.
El Tapes Tour i La Ruta dels 
Torrats (adaptació del tradici-
onal Torratasques) també tor-
naran a la ciutat, tot i que amb 
formats ben diferents. Caldrà 

adquirir el tiquet corresponent 
i passar durant els dies indicats 
pels bars participants per con-
sumir o una tapa i una beguda, o 
una beguda. Són, ambdues, pro-
postes per fer en grups reduïts, 
cadascú pel seu compte i que 
alhora aporten un suport mutu 
entre colles i el sector de la res-
tauració de Mollet.

Amb la seguretat per bandera
La festa d'enguany no és, ni de 
bon tros, aliena al context covi-
dià. El torrat Albert Carreras 
reitera que tot es farà "sempre 
de la manera més segura i res-
ponsable". No obstant això, sí 
que lamenta que les normati-
ves sovint poden tenir apreci-
acions diferents i afirma que la 
manera concreta d'aplicar-les 
"depèn totalment de la volun-
tat de l'Ajuntament. Creiem 
que tenim un Ajuntament que 
en aquestes coses és molt poc 
flexible. Es pren la normativa 
al peu de la lletra i sempre amb 
el vessant més restrictiu".
De fet, el morat Jose López, qui 
entén "que hi hagi aquesta por" 
i que, a més, es mostra "content" 
pel que han pogut programar 
enguany, no amaga que "si ho 
comparem amb qualsevol oferta 
cultural del Baix Vallès, queda 
molt apagada. A Montmeló hi va 
haver focs i concerts enmig de la 
plaça de l'Ajuntament; a Parets 
s'ajuntaven 3.000 persones per 
a un concert...", uns actes que, a 
Mollet, no hi podran ser. ◾

“ 
Creiem que 
tenim un 
Ajuntament 
que és molt poc 
flexible.

Le asesoramos sin compromiso 
y le ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio

C/ Ramon Casas, 8 
Mollet del Vallès 
ramon.vizcaino@agentes.catalanaoccidente.com
Núm. Reg. DGS C046833885979-X

SU COCHE Y SU HOGAR NO SON UN JUGUETE

¡PROTÉJALOS DE IMPREVISTOS!

93 570 54 84     609 357 421

A l b e r t  C a r re ra s,
sense cap festa major
El president torrat, Albert 
Carreras, tancarà pas-
sat l'estiu el seu periple 
al davant de l'entitat sen-
se haver pogut celebrar 
cap festa major prepan-
dèmica. Tot i que li agra-
daria continuar, deixarà 
el relleu a gent més jove 
de la colla. El torrat s'ha 
sentit "impotent" durant 
el seu mandat. "Vam fer 
un plànning de dos anys 
amb una pi la d 'actes 
nous", explica, i la pan-
dèmia els va aturar tots.

J o s e  L ó p e z ,  a l
seu segon mandat
El president de Morats, Jose 
López, encara la seva ter-
cera festa major al davant 
de la colla. La passada tar-
dor va revalidar el càrrec i 
encara el seu segon mandat. 
"Vam fer eleccions i va sor-
tir un altre cop la junta. Era 
una junta ja jove, renovada 
i amb ganes de fer coses".

Caps de colla

L'Associació de Música i Art de 
Mollet rebrà el guardó a Morat 
i Torrat d'Honor en reconeixe-
ment a la seva tasca, col·labora-
tius amb les entitats de la ciutat, 
i just un any després del seu desè 
aniversari, celebració que es va 
veure frustrada per la pandèmia.

MAM
A
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Un telèfon per 
denunciar agressions
Aquesta serà la segona 
edició de la festa major 
que disposarà de Punt Lila. 
Enguany l'espai comptarà 
amb un número de telèfon  
(616 777 607 ) per incidències 
i consultes relacionades 
a m b  l ’a s s e t j a m e n t , 
l’abús o les agressions 
sexistes i LGTBIfòbiques. 

Mireia Vicente, la 
pregonera d'enguany
La directora d'infermeria de 
la Fundació Sanitària Mollet 
serà enguany la encarrega-
da de llegir el pregó d'ini-
ci de la festa major. L'acte 
tindrà lloc al Teatre de Can 
Gomà, dissabte 21, a les 19 h. 

BREUS

LES ENTRADES DELS ACTES

ES POSARAN A LA VENDA EL 

DILLUNS 16 D'AGOST A LES 

18 H I ES PODRAN ADQUIRIR

EN LÍNIA O PRESENCIALMENT

H O R A R I S  I  E S C E N A R I S

Enguany, sí, a diferència de l'any 
passat, els molletans i les molle-
tanes podran tornar a gaudir de 
la festa major. Així mateix, però, 
no podran fer-ho com abans de la 
pandèmia. Substituint els actes al 
carrer per espais amb aforament 
limitat i amb algunes activitats, 
com el castell de focs, anul·lades, 
la festa  s'ha hagut d'adaptar a les 
restriccions del Procicat a causa de 
la cinquena onada de la pandèmia.  
Una normativa que ha fet variar 
el programa perquè els actes no 
s'allarguin més enllà de les 12.30 
h de la matinada.
A més, per assistir a les activitats 
caldrà inscripció prèvia o adquirir 
les entrades de manera anticipada. 
Aquestes es posaran a la venda 
el dilluns 16 d’agost a les 18 h i es 
podran adquirir en línia –mollet-
valles.koobin.com, morats.es i 
torrats.com– o presencialment al 
Mercat Vell fins al 19 d’agost o a la 
Marineta del 20 al 22 d’agost, així 
com a les seus de Morats i Torrats. 

Els espais de la festa
Pel que fa a les activitats aques-
tes es distribuiran en diversos 
espais de la ciutat. La Colla de 
Torrats tindrà la seva seu al pati 
de l'Escola Montseny i la Colla de 

Morats seran al pati de l'institut 
Aiguaviva –l'antic pati de l'escola 
Longarón–. Les activitats organit-

zades per l'Ajuntament es distri-
buiran entre el parc de Can  Mulà, 
Can Gomà, l'Envelat –a la pista 
exterior d'hoquei–, la terrassa 
del Museu Abelló, el Mercat Vell i 
el pati de l'escola Col·legis Nous.◾

Una festa adaptada 
i fins a la mitjanit

La molletana Anna Stortiz ha estat la dissenyadora
del cartell de la festa major de Mollet 2021
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El Museu Abelló no s'oblida 
dels infants i per la festivita-
ta ha programat tres activitats 
que despertaran els cinc sen-
tits per l'art dels més petits de 
la casa o, com a mínim, faran 

passar una bona estona cultu-
ral. Dissabte, a les 18h, i diumen-
ge, a les 11h, s'ofereix l'activitat 
El museu dels sentits; dilluns, 
de 17 a 21 h, la tradicional gim-
cana familiar  per la col·lecció 
del museu molletà; i dimarts, a 
les 18 h, un nou espectacle per a 
totes les edats amb Poesia visu-
al culinària, que organitzarà 
David Ymbernon. ◾

Bombolles amb el 
Dr. Bombolles

A qui no li agrada 
aprendre a fer 
bombolles? El Dr. 
Bombolles torna per la 
festa major amb el seu 
espectacle infantil de 
bombolles. L'humor del 
còmic i la seva perícia 
per fer bombolles es 
podrà veure dimarts 
al pati de l'Esacola 
Montseny (11h).

Tres propostes del 
Museu Abelló per 
als més menuts

– Doble sessió d'El 
museu dels sentits, 
el cap de setmana

E s p e c t a c l e s  i n f a n t i l s

L'humor serà protagonista les nits 
de divendres, dissabte i diumen-
ge. No poden faltan els somriu-
res en una festivitat, que portarà 
noms destacats catalans. La vet-
llada de diumenge comptarà amb 
les imitacions de Pep Plaza, que 
portarà a l'Envelat (22h) el seu 
últim espetacle amb Jazz som 
aquí! El televisiu còmic farà el xou 
amb la Big Band Jazz Maresme. 
Això vol dir que Plaza, a banda de 
ser un dels imitadors més reco-
neguts, també s'atreveix amb el 
micròfon i a cantar cançons, això 
sí, en clau d'humor. 
L'humor, però barrejat amb la 

màgia, vindrà de la mà del mag 
televisiu Jandro, d'El Hormiguero, 
d'Antena 3. L'espectacle es podrà 
veure dissabte a l'escenari de 
l'Envelat (22h).  
Les nits dels monòlegs de les 
colles de Torrats i Morats, seran 
divendres i dissabte. La colla tor-
rada portarà divendres al pati de 
l'Escola Monseny –amb un preu 
de 3 euros– el còmic Guillem 
Estadella. Dissabte serà el torn 
de la colla morada al pati de 
l'IES Aiguaviva –amb un preu 
de 5 euros– que comptarà amb el 
monologuista televisiu Toni Moog 
i el còmic Alberto Demomento. ◾ 

De les imitacions de Pep Plaza a 
l'humor amb màgia de Jandro

H U M O R

L'entrada per veure les imitacions de Pep Plaza  
a l'Envelat té un preu de 3 euros

M O N Ò L E G

'Pepe Rubianes'— 

El director de La Tramolla, 
Ferran Jiménez, homenatjarà 
la figura de Pepe Rubianes amb 
un espectacle. Divendres es 
veurà al pati de l'IES Aiguaviva 
(11.30h) i dilluns al pati de l'Es-
cola Montseny (20h). ◾  
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The Velvet Candles
Ritme Doo Wop dels 50 i 
60 i R&B vocal. Aquesta és 
la recepta d'aquesta banda 
barcelonina que presenta-
rà el seu últim disc Today 
a l'escenari de la terras-
sa del Museu el diumen-
ge en dues sessions (20 h 
i 22.30 h). Tota una mos-
tra de virtuosisme vocal. 

Carmen & Kitflus
El pianista i compositor 
molletà Josep Mas Kitflus 
portarà dissabte la seva 
nova proposta de duet a 
piano i veu acompanyat de 
la cantant Carmen Garcia. 
Amb el nom Carme & 
Kitflus el muntatge repassa 
grans èxits passats pel sedàs 
de la qualitat de dos músics 
de gran qualitat. 

The Sick Boys
Dilluns, també en doble 
sessió, serà el torn del 
Rock'n'Roll clàssic i el R&B 
amb aquesta banda barce-
lonina, produïda per Dani  
Nel·lo, que oferirà temes 
del seus discos So Hot! 
i Swingin 'and Twistin'.

MÚSICA AL MUSEU

El Mercat Vell acollirà diumen-
ge (22 h) un dels plats forts de la 
programació musical de la festa. 
El guitarrista flamenc Chicuelo 
pujarà a l'escenari per mostrar 
els temes del seu darrer àlbum en 
solitari, Uña y carne (2019), amb 
què el públic podrà gaudir de tot 
un ventall de peces del gènere com 
les bulerías, les rumbes o les sevi-
llanes. Chicuelo és un dels grans 

de l'escena flamenca i ha treballat 
amb cantaores com Mayte Martín, 
Miguel Poveda i Enrique Morente.

En clau femenina

Las Karamba (dilluns) és l'altra 
proposta d'arrel. Una banda mul-
ticultural formada per dones de 
diverses nacionalitats que oferei-
xen un concert farcit de ritmes 
com la salsa, la timpa i el rap. ◾

La música d'arrel és el plat fort de l'escenari del Mercat Vell 
amb dues actuacions plenes de passió i sentiment

Del flamenc de Chicuelo a 
la barreja de Las Karamba 

C O N C E R T S  A L  M E R C AT  V E L L

Chicuelo és un dels intèrprets 
de guitarra més importants de 
l'escena flamenca

Havaneres— 

Dilluns a l'Envelat arriba-
ran vinguts de l'Empordà 
Els pescadors de l'Escala, un 
grup d'havaneres i cançons 
de taverna, que mostraran al 
públic la qualitat adquirida en 
més de 50 anys d'història. ◾  
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Música funky, diversió, llum i fes-
ta. Tots aquests són sinònims de 
la Fundación Tony Manero, una 
formació que després de 25 anys 
de trajectòria, ha decidit deixar 
els escenaris. Amb la seva gira de 
comiat, titulada El último baile, 
els Manero repassaran grans èxits 
de totes les seves etapes que sem-
pre han tingut el disco funk com a 
estandard. L'oportunitat per veu-
re'ls passa per Mollet. Serà al parc 
de Can Mulà dilluns 23 d'agost a 
les 22.30 h.
Una altra de les propostes al parc 
serà la de la banda rockabilly Los 
Mambo Jambo, un dels projectes 

del reconegut saxo Dani Nel·lo.  
La banda instrumental barreja 
de manera salvatge rock & roll, 
rhythm & blues, surf i swing, amb 
la solvència i qualitat dels qua-
tre grans intèrprets que formen 
la banda. El concert serà dimarts 
a les 22.30 h.
Enguany, el grup de versions que 
visitarà Can Mulà serà Versión 
Imposible, una formació assídua 
dels escenaris baixvallesans els 
darrers anys, que amb molt d'hu-
mor versionarà temes de tots els 
temps, amb imitacions incloses. ◾ 

La formació rockabilly Los Mambo Jambo, un altre plat fort al parc

Festa funky i 'disco' amb 
la Fundación Tony Manero

M Ú S I C A  A L  PA R C  D E  C A N  M U L À 

Mambo Jambo, un dels projectes temps, amb imitacions incloses. 

1.4k 800

Ei! Dil luns 23 d'agost a les 11 h 

portarem a l 'Escola Montseny 

l'espectacle del nostre últim disc 

De cap per avall, una festa familiar 

amb música , r i tme i d ivers ió 

assegurada!

Ambauka
@ambauka

AMAM porta la 
música Km.0— 
L'Associació Música i 
Art de Mollet (AMAM) 
és l'encarregada un 
any més de pujar a 
l'escenari formacions 
i bandes del territori 
en el marc de la Nit 
dels grups locals. 
En aquesta edició, 
els grups convidats 
a l'escenari de Can 
Mulà seran Berres, 
La Mistral i Kilian 
Noise. Serà divendres 
a les 22 h.

la nit dels 
grups locals

Un viatge musical 
amb El pony pisador

Amb un membre molletà, el 
pianista Oriol Pujol, el con-
junt El pony pisador oferirà 
diumenge (22.30 h) un peri-
ple musical per sons tradi-
cionals del món. El conjunt, 
que porta el nom de la míti-
ca posada per a viatgers d'El 
Senyor dels Anells, farà viat-
jar el públic dels ritmes celtes 
a danses búlgares, tot amanit 
amb un bon toc d'humor. ◾

LA FUNDACIÓN ATERRA A 

MOLLET AMB LA GIRA DE

COMIAT DESPRÉS DE 25 

ANYS ALS ESCENARIS
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"HEM PREPARAT 

UN PROGRAMA PER 

PODER FER LA FESTA 

DE MANERA SEGURA"
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−Penso que les 
colles s'han 
arriscat força i 

han fet una aposta 
potent, agosarada 
i atrevida"

Quines han estat les darreres modificacions del 
programa de festa major?
Els horaris. En principi no hi ha més modifi-
cació del que ens marca la normativa: si estava 
previst tancar a la 1 h, ara a les 12.30 h haurà 
d'estar tot recollit. Però també hi ha hagut una 
altra modificació. Nosaltres vam presentar el 
Carles Sans (del Tricicle) com un dels caps de 
cartell. Hem tingut algun problema i sembla 
que finalment no vindrà, perquè ara, després 
d'haver-ho signat tot, diu que ell vol actu-
ar al teatre i no a la pista exterior del Riera 
Seca, on posem l'Envelat. A nosaltres el tea-
tre no ens convenç, perquè és un espectacle 
que val molts diners i pensem que hi ha molt 
públic interessat a veure'l. Can Gomà té un 
aforament de 150 persones i la pista exte-
rior d'hoquei en té 500. Els focs tampoc els 
farem, perquè els hauríem de contractar ja i 
en aquests moments –juliol– no es poden fer.
Per què vau decidir no fer festa major el 2020?
Per les circumstàncies i perquè així ho van 
fer les festes grans d'arreu. De fet, l'any pas-
sat vam tenir algun conflicte amb l'Hospital 
de Mollet, perquè no entenien que, tal com 
estàvem, s'estigués fent festa a les escoles. 
Des de l'Ajuntament vam prioritzar que pri-
mer era la salut. Tot i això se'ls va deixar dos 
espais a les colles perquè ells fessin allò que, 
dins de les restriccions, poguessin.
Per a enguany sí que ho teníeu clar?

Sí, i l'Ajuntament fa una programació, pel que 
fa a espectacles, quasi paral·lela a la que es 
feia habitualment. Les activitats infantils eren 
més de contacte i més de jocs, i aquest any fem 
tots els matinals al Mercat Vell. Però hi ha els 
mateixos concerts al parc de Can Mulà. També 
hem ampliat espais. Tot i això, les activitats 
de carrer i moltes activitats que organitzaven 
entitats de la ciutat no es podran fer.
Quines diferències trobarem amb la gresca d'es-
tiu de 2019?
La cultura tradicional i popular és el que no 
té entrada. No es pot fer. És un col·lectiu que 
ha patit molt i només ho poden fer de manera 
estàtica, no poden itinerar, ni poden sortir al 
carrer. Hem intentat que tinguessin cabuda 
i per això vam parlar amb ells i vam decidir 
que fessin un espectacle diumenge a la tarda 
al pati de l'escola Col·legis Nous. Hi seran els 
Castellers, la Colla Gegantera, el Moll Fer, la 
Santa Teca i la Cuca Molla. Ells s'han coordi-
nat i s'han organitzat, i ens faran un especta-
cle que tots podrem gaudir. Després al ves-
pre tindrem la Colla de Diables, que farà un 
espectacle de foc.
Hi haurà diversos espectacles a la vegada a les 
nits; uns de colles i d'altres de l'Ajuntament.
Com que els aforaments són limitats, tenim 
públics per a tot i la gent té moltes ganes de 
fer activitats, era la manera de cobrir-ho tot. 
La idea era que hi hagués oferta per a tothom 

L'EDIL SOCIALISTA MERCÈ PÉREZ ÉS LA 
RESPONSABLE DE LA FESTA MAJOR, QUE ENGUANY 
ES FARÀ, PERÒ ENCARA AMB RESTRICCIONS

MERCÈ PÉREZ PIEDRAFITA Nascuda l' de gener de . És la 
tercera Tinenta d'Alcaldia i Coordinadora de l'Àrea de Benestar, Drets 
Socials i Ocupació, a més de regidora de Cultura, entre d'altres.
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i una oferta diversa.
A Can Mulà no s'havia fet cap espectacle des de 
l'estat d'alarma, oi?
No s'havia utilitzat, no. A la festa major el 
perimetrarem, però això vol dir que l'has 
de tancar, i tampoc el podem anar tancant 
regularment, perquè és un lloc on va la gent. 
Pensàvem que el parc era el lloc habitual per 
als concerts joves de festa major, i volíem 
recuperar-ho d'aquesta manera.
Patiu per si augmenten les restriccions?
Si el Procicat es posa més dur, haurem 
d'obeir. Però pensem que hem fet un pro-
grama que, a hores d'ara, no té problemes 
per poder-se fer de manera segura. I s'han 
buscat activitats que es poden fer així, res-
pectant els aforaments, les distàncies, amb 
venda prèvia d'entrades i amb control d'ac-
cés. Tindrem vigilants a dins dels espais escè-
nics perquè la gent respecti les distàncies, hi 
haurà força control, però també esperem la 
responsabilitat del públic que hi vagi.
Quines activitats et fan més il·lusió?
Em fan molta il·lusió els dos espectacles del 
Mercat Vell del Chicuelo i Las Karamba, que 
són de molta qualitat. Em fa molta il·lusió el 
que es fa a la terrassa del Museu, perquè tot i 
que hi ha un aforament més limitat, també 
té moltíssima qualitat. També em fa molta 
il·lusió el Dani Nel·lo. I em feia molta il·lusió 
el Carles Sans, però el senyor ha dit que amb 
aquestes condicions ara no vol venir. També la 
Maravella, que sé que a la gent gran li agrada 
tant. I em fa il·lusió que tota la cultura tradi-
cional pugui fer alguna cosa, perquè fa molt 
temps que estan en blanc, i és una llàstima. 
Mollet és un poble on s'ha fet sempre molta 
activitat tradicional i popular, i és una llàs-
tima aquesta aturada tan llarga.
Què et semblen els programes de les colles?

Déu-n’hi-do! Penso que s'han arriscat força. 
Per ser les circumstàncies que són, porten 
coses de força qualitat. Jo crec que han fet 
una aposta potent, agosarada i atrevida. Està 
molt bé. La llàstima són els horaris que tin-
drem. Tots ens hi hem esmerçat molt i espe-
ràvem no tenir aquest tipus de problemes, 
esperàvem que fos, no una festa major com 
les que estem acostumats, però sí una festa 
major amb menys restriccions.
Per què els molletans han de participar de la festa?
Perquè és un clàssic. És un moment més com-
plicat, però pensem que les colles s'han esfor-
çat molt i fan una programació que està força 
bé, i jo crec que també l'Ajuntament ha fet 
una aposta per la qualitat. No serà tan festiva, 
però sí que hi ha moltíssima qualitat que val la 
pena conèixer. A vegades ens quedem amb la 
superfície i no hi entrem, i potser val la pena 
seure i escoltar un concert d'un quartet de 
jazz. Hi ha un recull importantíssim d'artis-
tes de primera línia, que potser no són molt 
mediàtics, però sí de moltíssima qualitat.
Creus que l'any vinent podreu organitzar una 
festa major com les habituals?
Jo tenia fe que aquest any fos molt més fàcil de 
com està sent. Ja estic molt cansada d'aques-
ta situació i tant de bo l'any vinent pugui ser 
una festa absolutament normal. La festa i el 
curs vinent. Tant de bo el setembre puguem 
començar amb els centres cívics oberts, amb 
les colles de gegants ballant per Sant Vicenç, 
fent un carnaval o la Fira d'Artesans, i fer-
ho tot amb normalitat.  ◾

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }
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Mercè Pérez, al seu despatx, amb el cartell de la festa major
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Després d'un any sense festa 
major, enguany les entitats de 
cultura popular podran tornar a 
participar de la gresca molletana. 
Això sí, ho faran amb un nou for-
mat ideat per l'Ajuntament, amb   
la finalitat de mantenir la segu-
retat davant l'elevada incidència 
de la pandèmia.
Durant aquesta jornada que 
començarà a les 19 h, al pati dels 
Col·legis Nous, i durarà unes tres 
hores, el bestiari de les colles  -La 
Santa Teca i el Moll Fer-, la Cuca 
Molla, els Gegants de Mollet  i la 
Colla de Diables oferiran als assis-
tents una petita representació  dels 
seus balls de carrer, pensada per-
què el públic pugui gaudir-ne sen-
se moure's de la cadira.
La proposta s'ha creat com a alter-

nativa a les tradicionals cercaviles 
i correfocs que omplien el progra-
ma de festes anys enrere i que per 
la Covid segueixen sense  poder-
se celebrar. Per assistir a aquesta 
tarda de cultura popular caldrà 
reservar entrada.

Els castells, a l'espera
Una altra de les entitats convidada 
a aquesta jornada són els Castellers 
de Mollet. La seva actuació, però, 
estarà supeditada a com avanci la 
pandèmia i la situació en què es 
trobi els dies de la festa. En cas 
de no poder actuar, els castellers 
avancen que donaran igualment 
suport a l'activitat.
Per altra banda, l'acte que no es 
farà aquesta festa major és el tra-
dicional castell de focs. ◾

La Colla Gegantera, la Cuca Molla, el Moll Fer, la Santa Teca, els 
Castellers i els Diables són els convidats d'honor de la tarda de la 
cultura popular, una jornada organitzada per l'Ajuntament amb 
la finalitat de mantenir vives les tradicions culturals de carrer

La festa major d'estiu 
dedicarà una tarda 
a la cultura popular 
molletana

T R A D I C I O N S 

Els gegants Vicenç i Marinette es plantaran diumenge (12 h) davant 
la parròquia de Sant Vicenç amb motiu de la missa del Vot del Poble

10è aniversari de la 
Santa Teca
La colla dels Morats cele-
bra enguany el 10è ani-
versari de la Santa Teca 
amb la tradicional pro-
cessó, acompanyada d'al-
gunes sorpreses. L'acte es 
farà dissabte 21 d'agost a 
les 22 h, al pati de l'insti-
tut Aiguaviva (Longaron). 

Disfresses de paper 
per a petits i grans
El pati de l'IES Aiguaviva 
t a mb é serà l 'escena-
ri del tradicional concurs 
de disfresses de paper. 
L'activitat que organit-
za Morats i l'Associació 
de Col·leccionistes es farà 
dilluns 23 d'agost, a les 11 h.  

Espectacle de foc 
amb els Diables
La Colla de Diables de Mollet 
estrena enguany l'espec-
tacle de foc Benvinguts a 
l'infern. L'acte, que subs-
titueix el correfoc, es farà 
d iu menge 22 d 'agost, 
a les 22 h, al pati de les 
escoles Col·legis Nous. 

ACTES
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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, INCLÚS GRANS MARQUES
ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

-40% dte
TOT UN

I MÉS

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES PLATÍ, OR 18K I PLATA

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

ESPECIALISTES EN DIAMANTS
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— COM ES PRESENTA LA FESTA MAJOR? 

NOSALTRES VOLÍEM FER CONCERTS I 

BALLADA DE SARDANES, PERÒ DES DE 

L'AJUNTAMENT ENS HAN DIT QUE NO 

PODRÀ SER PER LA CINQUENA ONADA 

DE LA PANDÈMIA. — I QUÈ FAREU? 

FAREM NOMÉS DOS CONCERTS, TOT I 

QUE HI HA MOLTS POBLES ON SÍ QUE 

FAN BALLADA. — QUAN TEMPS PORTEU 

SENSE BALLAR?  A MOLLET NO BALLEM 

SARDANES DES DE FA UN ANY I 8 

MESOS. L'ÚLTIM COP VA SER PER SANT 

VICENÇ DEL 2020. — PREVEIEU PODER TORNAR AVIAT? TENIM 

PREVIST FER EL 78è APLEC DE SARDANES EL 3 DE SETEMBRE, 

A LA PISTA DEL PAVELLÓ DE LA RIERA SECA. PERÒ DEPENDRÀ 

DE COM ESTIGUI LA SITUACIÓ EN AQUELL MOMENT — QUANTS 

SOCIS TENIU? UNS 225. — DE QUINES EDATS? LA MAJORIA 

SOM GENT GRAN. — I, GENT JOVE? TENIM ALGÚ, PERÒ SÓN 

MOLT POCS. — HI HA POC JOVENT? NO NOMÉS A MOLLET, A 

TOTA CATALUNYA. NOSALTRES QUE VOLTEM PER TOT ARREU, 

ENS EN TROBEM POCS. — I PER QUÈ CREU QUE NO S'ANIMEN? 

A LA NOSTRA ÈPOCA NO ES FEIA RES MÉS, NO SORTÍEM DEL 

POBLE. ARA TENEN COTXE, DISCOTEQUES, CAPS DE SETMANA... 

NOSALTRES HO INTENTEM, FEM SARDANES A LES ESCOLES, 

PERÒ DIFÍCILMENT ES QUEDEN. — COM VA ENTRAR A FORMAR 

PART DE L'ENTITAT? L'ANY 1955 QUAN VAIG VENIR A VIURE 

A MOLLET I VAIG CONÈIXER ALGÚ QUE BALLAVA SARDANES 

A L'AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA MOLLETANA. DESPRÉS VA PLEGAR 

I VA SORGIR TRADICIONS I COSTUMS. PERÒ TOT I QUE HI 

COL·LABORAVA NO VA SER FINS AL 2001 QUE VAIG ENTRAR A 

LA JUNTA. — QUANTS ANYS FA QUE N'ÉS EL PRESIDENT? DES 

DEL 2015. — UNA SARDANA QUE PORTI AL COR? 'SOMNI', UNA 

SARDANA QUE NO ÉS MOLT BALLADORA, PERÒ SÍ SENTIDA.  

— I UNA PER BALLAR? 'L'ENCÍS DEL RIPOLLÈS', DEL JOSEP 

COLL I FERRANDO. TOTS EM DIUEN QUE SOC UN FANÀTIC 

D'AQUEST COMPOSITOR.

Parlem amb 
l'Albert 

Tarrés
president de 

l'entitat 
Tradicions i 

Costums de 
Mollet
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Rialles amb EQM 
Cultura i Circ Vermut
El circ, un dels clàssics 
de la festa, tampoc falla-
rà enguany. Dimarts a 
les 20 h actuarà la Cia.  
Circ  Vermut, al pati de  
l'Escola Col·legis Nous amb 
el xou Absurd i la Cia. EQM 
Cultura, portarà diumen-
ge a les 12 h, al Mercat Vell 
el seu espectacle Antipasti.

CIRC

Putellas dona una 
samarreta per la 
capta de sang — 
La capta de sang torna al 
Mercat Vell, sense la compe-
tició de les colles, però amb 
un nou al·licient. Els  donants  
participaran  al  sorteig  de  
la  samarreta  de la jugadora 
molletana del FC Barcelona, 
Alèxia  Putellas. La tradici-
onal jornada per donar sang 
es farà dissabte de 10 h a 14 h 
i 17 a 21 h. Cal reservar cita 
prèvia al web www.donar-
sang.gencat.cat. ◾



—
 Q

Ü
E

S
T

IO
N

A
R

I 
—

 — PUBLICITAT

Agost 

19



ESPECIAL FESTA MAJOR — Programa

Agost 

20

18 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Trivial Morat
Aforament limitat – control d’ac-
cés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Chipirón Clan

19 h Pati escola Montseny
Invocació del Moll Fer
Preu entrada 1€ - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.torrats.com/botigueta 
Colla dels Torrats

20h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Kali Morat
Aforament limitat – control d’ac-
cés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Serranitos

22 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Concert Strombers + Dj Maceta 
Sound Beat
Preu entrada 5 € - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.morats.es
Colla dels Morats

22 h Parc de Can Mulà
La nit dels grups locals 
Concerts amb Berres, La Mistral 
i Kilian Noise
Preu entrada: 2€ - Aforament 
limitat
Ajuntament de Mollet del Vallès 
i AMAM

23 h Pati escola Montseny
Nit de monòlegs torrats – Quin 

D I V E N D R E S  2 0  A G O S T

D I S S A B T E  2 1  A G O S T

pollastre! Amb Guillem Estadella
Preu entrada 3€ - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.torrats.com/botigueta 
Colla dels Torrats

10 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Taller de reciclatge – Vine a gau-
dir, i cuida del medi ambient!
Aforament limitat – control d’ac-
cés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
 Mercat Vell
Capta de sang
Ass. de Donants de Sang del 
Vallès Oriental - Banc de Sang i 
Teixits i Colles de Morats i Torrats
          
10 h Pavelló d’Esports 
de Riera Seca
Simultànies d’escacs, amb 
el mestre internacional Pere 
Garriga Cazorla. 
Club d’Escacs Mollet

11 h Skate Park de Riera Seca
Torrascooter Radical: masterclass 
de scooter per a infants i joves
Aforament limitat – inscrip-
ció prèvia a www.torrats.com/
botigueta 
Colla dels Torrats i Radical 360

11.30 h Pati IES Aiguaviava 
(Longaron)
Teatre – Sopa de pedres i 

Homenatge a Pepe Rubianes 
Preu entrada 1 € - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.morats.es
Colla dels Morats i La Tramolla

17 h Pati  IES Aiguaviva (Longaron)
Gimcana Infantil
Aforament limitat – control 
d’accés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Comando 
Xuxes

18 h Museu Abelló
Activitat familiar “El museu dels 
sentits” Visita dinamitzada
Edat: infants de 18 mesos a 4 anys
Entrades 3€ per família ( màxim 
de 4 membres)
- aforament limitat

18 h Pati escola Montseny
Concerts d’AMAM amb El nau-
fragio, Proyecto Piharo, Yanesay
Preu entrada 3€ - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats i AMAM

19 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Animació infantil morada
Aforament limitat – control 
d’accés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats

19h Museu Abelló
Visita comentada a l’exposició 
“La menjadora i Latung La La”
Cal reserva prèvia museuabello@
molletvalles.cat / 93 544 50 99

19 h Teatre Can Gomà
Pregó de Festa Major a càrrec 
de Mireia Vicente, Directora 
Infermera de L’Hospital de Mollet
Ajuntament de Mollet del Vallès

20 h Museu Abelló
Concert a la terrassa del Museu
Carmen & Kitflus
Entrades 2 € (aforament limitat) 
– No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

20.30 h Pati IES Aiguaviva 
(Longaron)
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18 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Trivial Morat
Aforament limitat – control d’ac-
cés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Chipirón Clan

19 h Pati escola Montseny
Invocació del Moll Fer
Preu entrada 1€ - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.torrats.com/botigueta 
Colla dels Torrats

20h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Kali Morat
Aforament limitat – control d’ac-
cés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Serranitos

22 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Concert Strombers + Dj Maceta 
Sound Beat
Preu entrada 5 € - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.morats.es
Colla dels Morats

22 h Parc de Can Mulà
La nit dels grups locals 
Concerts amb Berres, La Mistral 
i Kilian Noise
Preu entrada: 2€ - Aforament 
limitat
Ajuntament de Mollet del Vallès 
i AMAM

23 h Pati escola Montseny
Nit de monòlegs torrats – Quin 

D I V E N D R E S  2 0  A G O S T

D I S S A B T E  2 1  A G O S T

pollastre! Amb Guillem Estadella
Preu entrada 3€ - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.torrats.com/botigueta 
Colla dels Torrats

10 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Taller de reciclatge – Vine a gau-
dir, i cuida del medi ambient!
Aforament limitat – control d’ac-
cés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Mercat Vell
Capta de sang
Ass. de Donants de Sang del 
Vallès Oriental - Banc de Sang i 
Teixits i Colles de Morats i Torrats
          
10 h Pavelló d’Esports 
de Riera Seca
Simultànies d’escacs, amb 
el mestre internacional Pere 
Garriga Cazorla. 
Club d’Escacs Mollet

11 h Skate Park de Riera Seca
Torrascooter Radical: masterclass 
de scooter per a infants i joves
Aforament limitat – inscrip-
ció prèvia a www.torrats.com/
botigueta 
Colla dels Torrats i Radical 360

11.30 h Pati IES Aiguaviava 
(Longaron)
Teatre – Sopa de pedres i 

Homenatge a Pepe Rubianes 
Preu entrada 1 € - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.morats.es
Colla dels Morats i La Tramolla

17 h Pati  IES Aiguaviva (Longaron)
Gimcana Infantil
Aforament limitat – control 
d’accés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Comando 
Xuxes

18 h Museu Abelló
Activitat familiar “El museu dels 
sentits” Visita dinamitzada
Edat: infants de 18 mesos a 4 anys
Entrades 3€ per família ( màxim 
de 4 membres)
- aforament limitat

18 h Pati escola Montseny
Concerts d’AMAM amb El nau-
fragio, Proyecto Piharo, Yanesay
Preu entrada 3€ - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats i AMAM

19 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Animació infantil morada
Aforament limitat – control 
d’accés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats

19h Museu Abelló
Visita comentada a l’exposició 
“La menjadora i Latung La La”
Cal reserva prèvia museuabello@
molletvalles.cat / 93 544 50 99

19 h Teatre Can Gomà
Pregó de Festa Major a càrrec 
de Mireia Vicente, Directora 
Infermera de L’Hospital de Mollet
Ajuntament de Mollet del Vallès

20 h Museu Abelló
Concert a la terrassa del Museu
Carmen & Kitflus
Entrades 2 € (aforament limitat) 
– No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

20.30 h Pati IES Aiguaviva 
(Longaron)
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22h Pati de l’escola Col·legis Nous
Espectacle de foc – “Benvinguts 
a l’infern” a càrrec del Ball de 
Diables de Mollet
Ball de Diables
Entrada gratuïta (aforament 
limitat) Cal reserva de tiquet 
– No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle

22 h Envelat
Espectacle musical Jazz som aquí! 
Amb Pep Plaza & Big Band Jazz 
Maresme
Entrades 3 € (aforament limitat) 
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle.
Ajuntament de Mollet 

22.30 h Museu Abelló
Concert a la terrassa del Museu 
Velvet Candles (2n passi)
Entrades 2 € (aforament limitat) 
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet
 
22.30 h Parc de Can Mulà
Concert amb Pony Pisador
Entrades 1 € (aforament limitat) 
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

11 h Pati escola Montseny
Animació infantil amb Ambauka
Preu entrada 3€ - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats 

11 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Concurs de disfresses de paper
Inscripcions al mateix moment – 
categories infantil (fins 12 anys) 
i adulta. Disfresses amb qualse-
vol tipus de paper, cartró, diaris, 
cartolina, etc.
Aforament limitat – control 
d’accés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats i Ass. De 
Col·leccionistes de Mollet i 
comarca

11.30 h Pati IES Aiguaviva 

(Longaron)
Conta contes Morat
Aforament limitat – control 
d’accés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Chipirón Clan

12 h Mercat Vell
Espectacle de màgia familiar amb 
el Mag Marin
Entrades 1 € (aforament limitat) 
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet del Vallès

De 17 a 21 h Museu Abelló
Gimcana familiar per la col·lecció
Cal reserva prèvia museuabello@
molletvalles.cat / 93 544 50 99

18 h Pat i  I E S A i g u av iva 
(Longaron)
Espectacle de bombolles – 
“Bombolles morades a mogollón” 
Preu entrada 1 € 
- Aforament limitat – Entrades 
a www.morats.es
Colla dels Morats

19 h El Mercat Vell
Concert de sardanes amb la cobla 
Ciutat de Terrassa
Aforament limitat
Tradicions i Costums

20 h Pati escola Montseny
Homenatge a Pepe Rubianes amb 
Ferran Jiménez
Taquilla inversa - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats i La Tramolla

20 h Pati IES Aiguaviva

Tu cara no me suena – Karaoke 
Morat
Aforament limitat – control 
d’accés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Eskamot 
mandonguilles

20 h Museu Abelló
Concert a la terrassa del Museu 
The Sick Boys 
Entrades 2 € (aforament limitat) 
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

21.30 h Envelat
Havaneres amb Els pescadors de 
l’Escala
Entrades 1 € (aforament limitat) 
– No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet

21.30 h Pati de l’escola Col·legis 
Nous
Cinema a la fresca El meu amic 
Pony
Entrades 1 € (aforament limitat) 
– No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet

22 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Concert Los mil Hombres + Dj 
Maceta Sound Beat
Preu entrada 2 € - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.morats.es
Colla dels Morats
22 h Pati escola Montseny

Nit Destil·lada concert amb Kirias
Aforament limitat – Entrades a 

D I L L U N S  2 3  A G O S T

Morats celebra enguany el 10è aniversari de la Santa Teca
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Los Mambo Jambo actuaran al Parc de Can Mulà dimarts a la nit

www.torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats – Estel Torrat

22.30 h Mercat Vell
Concert amb Las Karamba
Entrades 2 € (aforament limitat) 
– No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet

22.30 h Museu Abelló
Concert a la terrassa del Museu 
The Sick Boys (2n passi)
Entrades 2 € (aforament limitat) 
- No es podran adquirir + de 6 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

22.30 h Parc de Can Mulà
Concert amb Fundación Tony 
Manero
Entrades 1 € (aforament limitat) 
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

D I M A R T S  2 4  A G O S T

10 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Torneig de Roquet League i Just 
Dance
Aforament limitat – control d’ac-
cés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Serranitos

11 h Pati escola Montseny
Espectacle i taller de bombolles 

a càrrec del Dr.Bombolles
Aforament limitat – inscrip-
ció prèvia a www.torrats.com/
botigueta 
Colla dels Torrats

12 h Mercat Vell
Espectacle Infantil Valentina 
Quàntica Cia. Anna Roca
Entrades 1 € (aforament limitat) 
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet del Vallès

18 h Museu Abelló
Espectacle familiar – “Poesia 
visual culinària” amb David 
Ymbernon
Cal reserva prèvia museuabello@
molletvalles.cat / 93 544 50 99
18 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Bingo musical morat
Aforament limitat – control d’ac-
cés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats – Serranitos

18 h Pati escola Montseny
Jocs de fusta Trepitgem fusta amb 
Pau Segalés (passis cada 30 min 
fins les 21h)
Preu entrada 5€ per grup bom-
bolla - Aforament limitat – 
Entrades a www.torrats.com/
botigueta. Colla dels Torrats 

18.30 h Envelat
Concert de Festa Major amb l’Or-

questra Internacional Maravella
Entrades 1 € (aforament limitat)  
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

20 h Pati IES Aiguaviva (Longaron)
Concert amb Mucca i Cash 
Caravan
Preu entrada 3 € - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.morats.es 

20 hPati de l’escola Col·legis Nous
Espectacle de circ Absurd Cia. 
Circ Vermut
Entrades 1 € (aforament limitat)  
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

20 h Museu Abelló
Visita comentada a l’exposició 
permanent del Museu
L’art modern a la col·lecció Abelló 
s. XIX-XX
Cal reserva prèvia museuabello@
molletvalles.cat / 93 544 50 99

22.30 h Envelat
Concert de Festa Major amb 
l’O rque st ra I nter n acion a l 
Maravella (2n passi)
Entrades 1 € (aforament limitat)  
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet

23 h Pati escola Montseny
Concert amb L’Orquestra Mitjanit
Preu entrada 3€ - Aforament 
limitat – Entrades a 
www.torrats.com/botigueta
Colla dels Torrats

22.30 h Parc de Can Mulà
Concert amb Los Mambo Jambo
Entrades 1 € (aforament limitat)  
- No es podran adquirir + de 4 
entrades per persona i espectacle
Ajuntament de Mollet 

23.30 h Pati IES Aiguaviva
Fi de festa Morat
Aforament limitat – control 
d’accés a l’entrada del recinte
Colla dels Morats
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�  E L  P A S S A T  D E  M O L L E T  �
Arxiu de Mollet.

Consulta el racó de la memòria a www.molletama.cat

Una festa sense música no es pot considerar com a tal. Tot i que actu-
alment han canviat els estils de ball i l'escenari on se celebra, els con-
certs en directe continuen sent els plats forts d'una gresca, la d'estiu, 
que fa moure l'esquelet a petits i grans. La imatge és un exemple de la 
popularitat d'una activitat, el ball de festa major, molt esperada pel 
jovent de l'època. Davant les teles florejades que cobrien l'envelat, una 
colla d'amigues posant per a la foto durant una festa major de Mollet 
de la dècada dels anys quaranta. Mirant a càmera somrient, algunes 
i d'altres un pèl més tímides, amb les seves millors gales, esperant, 
probablement, la parella de ball...

L'ENVELAT 
de la FESTA
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Coneix els millors trucsla

{ psicoanalogia }

PSICOANALOGIA · FLORS DE BACH · NATUROPATIA · TÈCNIQUES RELAXACIÓ 
EFT · REGRESSIONS · TESTS PSICOANALÒGICS · CREIXEMENT PERSONAL

TÈCNIQUES D’ESTUDI · ORIENTACIÓ 

Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès · T. 93 570 43 04 / 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat

www.psicopnaturmolins.cat

GABINET PSICOPEDAGÒGIC 
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

· Fórmules magistrals
· Prova intoleràncies 
  alimentàries
· SPD 
  (Sistema personal 
  de dosificació)
· Dietètica 
· Homeopatia
· Nutrició esportiva

Plaça Prat de la Riba, 17 · Mollet · T. 93 593 01 61

Tot i que la por en sí 
mateixa no existeix, sola-
ment és un pensament de 
l'ego, respecte, per exem-
ple de la mort, hi ha un tant per cent 
molt alt de persones que manifesten 
sentir por vers ella. Potser tot depen-
gui del concepte que cadascú tingui de 
què és la mort.
En el cas de considerar que després de 
la mort no hi ha res més, cap altre tipus 
d'existència, potser és lògic tenir-li res-
pecte, però si acceptem que som energia 
i que l'energia no desapareix, sinó que 
es transforma, no serà coherent pen-
sar que res s'acaba després de la mort?
Pensem que les cultures orientals, fidels 
a una educació basada en el desengan-
xament; és a dir, en l'aprenentatge de 
viure sense dependències i per tant 
sabent que és només una il·lusió creu-
re que tenen o perden, molt al contra-
ri de com som educats i eduquem en 
el món occidental, la mort s'entén com 
una etapa més de la vida.
Els països d'Orient ensenyen a sentir 
que els fonaments del benestar inte-
rior i exterior és l'acceptació, el fluir, el 
no identificar-se amb l'ego i els seus 
enganys...
Pel contrari, en les civilitzacions d'Oc-
cident, quasi res és ser, tot és tenir. Ens 
hem allunyat del que realment som i ens 

hem cregut el personatge que hem cre-
at, convençuts que la felicitat significa 
afegir i no perdre res, amb la qual cosa 
veiem la mort com la pitjor de les pèr-
dues, com un final. I crec que això encara 
estimula més les nostres dependències 
i debilitats, a banda d'aquesta espècie 
de bogeria per tenir i acumular.
La meva feina diària en consulta, em 
permet gaudir d'un bon termòmetre 
que mesura els nivells de pors, i més 
en concret, del grau de por a la mort.
Moltes persones, de diferents edats i 
d'ambdós sexes, manifesten la seva por 
a la mort. De fet, acostumen a desen-
volupar una tendència a l'ansietat, l'an-
goixa, els atacs de pànic i la depressió, a 
banda d'un important nombre de tras-
torns psicosomàtics, en diferents cir-
cumstàncies. Personalment, crec que 
la mort no és l'acabament 
de res, sinó ben al con-
trari, considero que és 
una continuïtat de la 
nostra existència.

La mort, una part de 
la vida o un final?

VEIEM LA MORT COM LA PITJOR DE 
LES PÈRDUES I AIXÒ ENCARA ESTIMULA 
MÉS LES NOSTRES DEPENDÈNCIES

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista
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receptes ràpides i senzilles

Racó    
  gastronòmic

Crestes de tonyina

Fredes o calentes i amb mil 
varietats de farciments, 
les crestes són un clàssic 

de l'estiu. Fàcils de fer i 
sempre molt socorregudes per a qualsevol sopar o menjar improvisat, o 

ideals per a un picoteig en l'aperitiu. 
El primer que farem serà trossejar el pebrot, la ceba i 

l'all i ho daurarem en una paella amb oli ja calent. 
Afegirem el tomàquet també en trossets i la sal, 
i sofregim fins a obtenir una pasta espessa. 
Aquest és el moment en què afegirem la 
tonyina esmicolada i l'ou cuit també tallat 
en trossos petits. Deixarem refredar.

A continuació, agafarem l'oblia i hi 
posarem una mica de farciment 

en el centre. Doblegarem per la 
meitat amb la mà i amb ajuda 

d'una forquilla, segellarem les 
vores.
Fregirem les crestes en 
abundant oli d'oliva o, si les 
volem més saludables, les 
courem al forn.
Si ho prefereixes o vols 
fer-ne de més gustos,  
pot substituir-se la 
tonyina per carn picada 

i quedaran igualment 
delicioses.

  Que vagi de gust! ◾ AMIC

- Oli d'oliva
- ½ pebrot vermell
- 1 gra d'all
- 1 ceba
- Tonyina (al gust)
- 2 ous durs
- Oblies per a crestes
- 6 tomàquets o 1 pot de 
tomàquet fregit

FÀCILS DE FER I SEMPRE MOLT 
SOCORREGUDES PER A QUALSEVOL 
SOPAR O MENJAR IMPROVISAT

{ gustoses }



FEM LLAR
Un espai per conviure i compartir
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La barbacoa 
adequada per 
a la teva llar { idees }

LA NETEJA 
ÉS TAN IMPORTANT 
COM LA CONFIANÇA 
QUE ET MOSTREM.
UN ESPAI NET 
ÉS UN ESPAI 
ELEGANT.

SERVEIS DE NETEJA
Carrer de Bartomeu Robert, 48   I  08100 Mollet del Vallès  I  T. 691 586 240 / 691 586 241

www.netejaactiva.es  I  info@netejaactiva.es

Amb el bon temps aug-
menten les ganes de que-
dar amb els amics i famili-
ars per passar una estona 
agradable. En aquest sentit, no hi ha 
res millor que organitzar una barbacoa 
al pati. Compartim consells per triar la 
millor barbacoa.
En el cas de comptar 
amb molt d'espai, la 
millor opció és una 
barbacoa d'obra, 
que compti amb 
totes les como-
ditats d'una 
cuina d'exte-
rior. Pots triar 
entre un gran 
nombre d'estils 
diferents, siguin 
tradicionals, de 
maó vist o de for-
migó.
Si el teu jardí és més petit, 
fixa't en les barbacoes portàtils. 
L'oferta és amplíssima i les trobaràs 
de totes les grandàries, més senzi-
lles o amb tot luxe de detalls. N'hi ha 
de carbó vegetal o llenya, que acon-

segueixen temperatures molt altes i 
donen un sabor especial al menjar, o 
de gas, que són més fàcils d'utilitzar, 

molt segures, fàcils de netejar, 
permeten regular la seva 

temperatura i s'apa-
guen i encenen amb 

més rapidesa.
Tenir terrassa no 
significa renun-
ciar a la barba-
coa, això sí, cal 
triar molt bé, 
ja que l'espai 

és reduït: cerca 
una petita i que no 

emeti massa fum. 
Si tens una terrassa 

àmplia i estàs segur que 
no molestaràs als veïns, pots 

col·locar una petita barbacoa portàtil 
de llenya, carbó o gas. Si, per contra, 
disposes de poc espai, és millor triar 
una barbacoa elèctrica, que són més 
petites. ◾ AMIC

SI DISPOSES DE POC ESPAI, 
ÉS MILLOR TRIAR UNA BARBACOA 
ELÈCTRICA QUE SÓN MÉS PETITES
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T. 936 240 492 · 669 860 485 

www.obrasdocel.es · info@obrasdocel.es

REHABILITACIÓN PARCIAL O TOTAL DE FACHADAS

REALIZACIÓN DE VESTÍBULOS

BAJANTES DE PVC Y PATIOS DE LUZ 

REFORMAS DE VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y TABIQUES PLUVIALES


