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Festa 
Major 2022el més destacat de la gresca 

d'estiu

Entrevista a

EMMA BALEA_
EN NOM DE RÀDIO MOLLET, 
MORAT I TORRAT D'HONOR

"Dedicar temps i esforç 
perquè la gent s'ho passi 
bé com fan les colles és 
increïble" 

—pàg.  a 

Les colles de Morats i Torrats reprendran 
la competició de la festa major, que no se 
celebra des del . —pàg.  a 

Retorna
el repte
Retorna
el repte
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Una festa major d'alçada
Les Colles de Morats i Torrats, entitats dinamitzadores de la festa major, tornen a programar un 
munt d'activitats entre les quals en destaquen el retorn de les proves puntuables, i el ressorgiment 
i la invocació del bestiari. També es mostren satisfetes pels grans noms que portarà l'Ajuntament a 
la gresca, però tampoc no s'estan de reiterar algunes reivindicacions que es mantenen enquistades.
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La festa major de Mollet tor-
na. Amb la seva màxima 
essència, amb tota la seva 

esplendor, amb els carrers, les 
places i els parcs farcits de cul-
tura, de jocs, de proves colleres i 
de molt de goig al llarg de gairebé 
deu dies. Els dos anys passats hi 
va haver programacions festives, 
però amb formats i ubicacions 
modificades. El 2020, l'Ajunta-
ment es va desmarcar de la gres-
ca estiuenca i tot va anar a càrrec 
de Morats i Torrats; i l'any passat 
el consistori ja va apostar per fer 
una festa d'estiu, tot i que el pes 
principal requeia sobre les colles, 
però encara estava lluny del que 
és una festa major i del que serà 
la present festa major de Mollet.
Del caràcter conservador del 
c o n s i s t o r i  e l s 
a n y s  p a n d è -
m i c s  – a r r i s -
cant menys del 
que ho van fer 
altres admi-
nistracions 
locals de 
l'entorn–, 
enguany 
s'ha passat a 

una 

ferma aposta per portar artistes 
reconeguts, un fet que reconeixen 
tant Morats com Torrats. "Com 
a espectadors, estem molt con-
tents pel salt de qualitat en els 
concerts", apunta el cap de colla 
morat, José López, qui afegeix que 
alguns d'aquests grups contrac-
tats per l'Ajuntament –Mägo de 
Oz, Els Pets o Doctor Prats– "són 
de caire de colles, així que se'ns 
veurà al parc".
Tant ell com la cap de colla torra-
da, Maria Vico, descarten valorar 
què ha pogut motivar aquest can-
vi al programa –que coincideix 
amb el Mollet Music Week, cele-
brat a finals de juliol, també amb 
bandes de primera línia–, ni si el 
recent canvi d'Alcaldia o la pro-
ximitat amb les elec-
cions municipals hi 
podrien tenir 
a  v e u r e . 

"Com a colles som apartidistes i 
no entrem a valorar els canvis de 
govern", diu López. Amb tot, sí 
que refermen que aquesta hau-
ria de ser la línia a seguir. "Estem 
molt sorpresos, tot i que creiem 
que aquesta hauria de ser la nor-
ma", assenyala Vico. Mentre que 
el seu homòleg morat afegeix en 
aquest sentit: "El que hauria de 
ser normal, que s'inverteixi en 
cultura, aquest any és novetat".
Poc sentit tindrien els grans con-
certs o el centenar d'activitats 
programades si la ciutadania no 
s'hi bolqués a participar-hi. És 
per això que, sense cap mena de 
dubte, les colles insten el veïnat 
a ser-ne partícips i a fer-se'n seva 

la festa.
"Nosaltres lluitem perquè 
Mollet sigui cultura, perquè 

estiguem al carrer, perquè 
siguem visibles i perquè dei-

xi de ser una ciutat dormitori; 
i la festa 

m ajor 
é s  l a 

Il·lustració: Pau Farell
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concentració de totes aques-
tes coses. És necessari sortir per 
saber què és", apunta Vico.
El Jose López també convida la 
ciutadania a sumar-se a la gres-
ca: "És el treball de tot un any i en 
aquest cas de tres anys. És gent 
del poble que ho fa pel poble amb 
molta il·lusió, sense treure res a 
canvi. Estem emocionats i ens 
agrada que la gent visqui el que 

fa el poble i el que fan les entitats, 
perquè és un poble molt ric amb 
entitats i amb una xarxa molt gran 
de gent que treballa altruistament 
pel poble".

Innovar i reforçar els clàssics
Pel que fa als màxims responsa-
bles de les dues colles molleta-
nes, tots dos encaren la gresca 
en dos moments ben diferents. 
El Jose López viurà enguany la 
seva quarta festa major al capda-

vant de l'entitat –la segona sense 
Covid– i ha apostat enguany per 
"arriscar", amb diferents artistes, 
des de la més surrealista –Leticia 
Sabater en concert– fins a un que 
ja ha trepitjat en més d'una oca-
sió la ciutat –Toni Albà, amb l'es-
pectacle Bufonant–. Com a actes 
nous, en destaquen, per exem-
ple, el retorn dels inflables per 
a infants, dimarts 16 dins de la 

jornada d'activitats que la colla 
farà a les pistes d'atletisme al llarg 
del dia.
Per a la Maria Vico aquesta serà la 
seva primera festa com a cap de 
colla, tot i que ja va viure les dues 
festes pandèmiques com a mem-
bre de la junta. Així que enguany 
serà la seva estrena en una festa 
major sense restriccions amb un 
paper clarament d'organitzado-
ra, i hi té "ganes", però tampoc 
hi manquen els "nervis". Si bé no 

en destaca grans innovacions al 
programa torrat –tret dels jocs 
gegants fets amb portes reciclades 
a càrrec de Toc Toc Jocs–, l'apos-
ta és recuperar els actes clàssics 
precovidians "per polir-los, fer-
los més grans i veure quins esta-
ven oxidats i l'any que ve ja poder 
apostar per una nova entrada".

De reclamacions, no en falten
El vincle entre Ajuntament i colles 
és fonamental per al desenvolu-
pament de la festa major –cadas-
cun d'ells se'n beneficia de la feina 
de l'altra part–, però en aquesta 
relació no tot són flors i violes.

Hi ha algunes reclamacions his-
tòriques de les colles que encara 
es mantenen enguany –perquè no 
han estat resoltes– i que ni la Colla 
Morada ni la Colla Torrada volen 
deixar en l'oblit. Una d'elles és la 
prohibició d'entrar el bestiari a la 
plaça Prat de la Riba.
L'Ajuntament no permet l'entra-
da ni de la Santa Teca ni del Moll 
Fer, tampoc de la Cuca Molla, a 
plaça al·ludint motius de segu-
retat. Les colles han intentat que 
d'una vegada per totes això can-
viï, reunint-se amb el consisto-
ri per separat, totes dues juntes 
i també canalitzant-ho a través 
de La Cultural (Coordinadora de 
Cultura Popular de Mollet). "La 
nostra intenció és que el besti-
ari popular participi activament 
a la festa major i creiem que el 
dia del pregó és una molt bona 
manera de visibilitzar les feres. De 
moment, per raons de seguretat 
ens diuen que no. Però nosaltres 
seguim apretant, aportant idees i 
aportant plans que veiem en altres 
poblacions", apunta López. Vico 
també hi assenyala: "Podem envi-

− Lluitem perquè Mollet sigui 
cultura, perquè siguem visibles 

i perquè deixi de ser una ciutat 
dormitori; i la festa major és la 

concentració de totes aquestes coses”

“ 
El que hauria de 
ser normal, que 
s'inverteixi en 
cultura, aquest 
any és novetat"

El reportatge —

 Els caps de colla amb el cartell de la festa
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separen Torrats i Morats en el 
repte de colles. Els del mam han 
guanyat 12 edicions, mentre que 
els de la teca, 9, entre les quals 
els tres darrers enfrontaments 
els anys 2019, 2018 i 2016.

punts

3

Gaudir, la prioritat
Una de les propostes més 
esperades és el retorn de la 
competició de les colles, que 
hi tornen sense cap inno-
vació, però substituint els 
Corremolls del 2019 per la 
Garrinada. Amb tot, els 
dos caps de colla refermen 
que enguany la victòria té 
menys importància que mai. 
"És un any de tornar-nos a 
veure i de tornar a compe-
tir", diu Jose López. Maria 
Vico, al seu torn, afegeix: 
"Ara tenim ganes de tornar 
al carrer i de tornar a com-
petir, sí, però sense l'objec-
tiu de guanyar. Aquest any 
és per passar-ho bé, i amb 
això ja serem més que gua-
nyadores les dues colles".

ar fotos de la Patum i podem envi-
ar fotos de milers de pobles –com 
Caldes de Montbui, amb l'Escal-
dàrium, una festa on també hi van 
ser presents els dos caps de colla 
i que també posen d'exemple–, "i 
no acabem d'entendre per què les 
dues bèsties de les colles organit-
zadores de la festa major no tenen 
cabuda en el tret de sortida de la 
festa major". En aquest sentit, els 
Torrats ho entomen d'una manera 
dràstica: "El Moll no hi serà a la 
cercavila que fa l'Ajuntament per 
iniciar el pregó. Nosaltres consi-
derem que si el Moll no hi entra a 
plaça, tampoc cal que faci la cer-
cavila; si no volen que hi aparegui 
al pregó, no hi apareixerà", explica 
la presidenta del mam.
Que totes les activitats de les 
colles, que comencen el 15 d'agost, 
estiguin incloses als dies oficials 
de la festa major de Mollet, o que 
el gran esdeveniment estiuenc de 
la capital baixvallesana porti per 
nom La Festa Major de Morats i 
Torrats, són altres de les petici-
ons de fa anys que es mantenen 
encara ben vives. ◾

Les feres de les 
colles, a escena—
La Santa Teca i el Moll Fer, 
les feres de Morats i Torrats 
respectivament, seran clares 
protagonistes de la progra-
mació festiva. De fet, la pri-
mera celebrarà enguany el 
seu 10è aniversari (malgrat 
que l'efemèride va ser l'any 
passat, però les restricci-
ons covidianes no perme-
tien la gran celebració que 
volien fer i que enguany sí 
que podran organitzar). El 
dijous 18 a les 19.30 h tindrà 
lloc una cercavila sorpresa 
amb la deessa morada i amb 
un recorregut que arrenca-
rà a la plaça de Pau Casals. 
Dos dies abans serà el res-
sorgiment de la Santa Teca, 
a les 20.30 h al parc de les 
Pruneres, el mateix dia que 
els Torrats invocaran el Moll 
Fer (21 h), amb una cercavi-
la que anirà de Can Gomà a 
Prat de la Riba. El Moll tam-
bé té previstes dues cerca-
viles més: dijous 18 a les 11 
h a la rambla Fiveller, per a 
infants; i dissabte a les 23 h 
a la plaça Prat de la Riba. Tot 
seguit, i després dels versots 
i de l'encesa del campanar, la 
Santa Teca engegarà la pro-
cessó fins a Can Mulà. ◾

{ Per Sergio Carrillo Rodríguez }

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



5
Agost 

 — PUBLICITAT



ESPECIAL FESTA MAJOR —

Agost 

6

Els Pets actuaran a Mollet diu-
menge a partir de les 00 h.  Els 
de Constantí arriben a la ciutat 

amb 1963, considerat el disc més 
adult i honest de la seva carrera. El 
mateix escenari vibrarà diumen-

Can Mulà serà un dels escenaris protagonistes de la gresca i 
acollirà grans llegendes del panorma musical nacional 

Els Pets, Doctor Prats i Mägo 
de Oz, els plats forts de la festa

C O N C E R T S  D E  G R A N  F O R M AT

M Ú S I C A  E N  D I R E C T E

La Maravella actuarà dimarts a l'Envelat / Orquestra Maravella

L'envelat de la festa acollirà les 
propostes més tradicionals com 
el concert i ball de la festa major a 
càrrec de les orquestres Maravella 
(dimarts) i Odissea (dissabte). 
També deixarà un espai (dilluns 
a les 22 h) per Abbey Road, un tri-
but a The Beatles, la banda de pop 
amb més èxits del món. ◾

L'envelat, l'escenari 
de les orquestres i del 
tribut a The Beatles

ge amb  Doctor Prats, qui atura-
rà  a la ciutat la gira del seu últim 
àlbum, Pel cantó bo. El toc nos-
tàlgic el posarà dimarts, Mägo de 
Oz la banda de heavy metal que 
es va fer popular durant els 90.

Música de totes les dècades

La música també estarà present a 
Can Mulà amb Los 80 Principales 
i Versión Imposible, a partir de 
les 00.30 h de dissabte i la festa 
RAC 105 que es farà dilluns, a les 
00.30 h. ◾

Doctor Prats serà diumenge a l'escenari de Can Mulà / Blanca Uroz

Lluís Gavaldà, cantant 
d'Els Pets / @juditsabate
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Venda de vehicles nous i d’Ocasió de totes les marques. Finançament a mida i Assegurances.
Taller Mecànic totes les marques. (Canvis d’oli, pneumàtics, servei ITV...). Taller de planxa i pintura totes les marques.

un Bon Estiu!
Us desitgem 
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Libres és el cinquè àlbum de Las 
Migas, una col·lecció de 10 can-
çons amb influència de la músi-
ca negra americana i que compta 
amb col·laboracions destacades 
com la de Charly Cuevas, baixis-
ta d'El Niño de la Hipoteca i Oriol 
Riart, guitarrista de The Black 
Barbies. L'actuació del quartet de 
flamenc format per  Marta Robles 
a la direcció, composició i guitar-
ra, Carolina, La Chispa, a la veu, 
Alicia Grillo a la  guitarra, i Roser 
Loscos al violí es podrà veure diu-
menge, a les 22.30 h.
Mentre que el duet de la cantant 
i compositora barcelonina Judit 
Neddermann i el membre i tam-
bé fundador del grup de neo-pop 
Curos, Vernat, actuarà dilluns, a 
les 22.30 h al Mercat Vell. Un pro-

jecte que de moment només es pot 
gaudir en directe i que neix de les 
ganes de tots dos artistes de fer 
música plegats.

Propostes locals i una de "freak"
Per altra banda, com ja mana 
la tradició, dijous la nit esta-
rà amenitzada pels grups locals. 
L'Associació de Música i Art de 
Mollet (AMAM) organitza aques-
ta activitat que tindrà lloc a partir 
de les 20 h al Parc de les Pruneres. 
Així mateix, la festa d'enguany 
també comptarà amb una pro-
posta musical un pèl freak. Leticia 
Sabater, qui es va fer conegu-
da durant l'època dels 90 com a 
presentadora de programes infan-

tils, actuarà al parc de les Pruneres 
dijous a les 22 h. El concert de qui 
va fer popular la frase "con mucha 

marcha" i que des de fa uns anys 
estrena videoclips i singles d'es-
tiu provocadors i amb poca roba, 
l'organitza la Colla dels Morats i 
Chipiron Clan. ◾

El quartet Las Migas aterra a Mollet amb nou disc, 'Libres', i Judit 
Neddermann pujarà a l'escenari de la festa acompanyada del 
també cantant, compositor i productor musical Vernat

Judit Neddermann i Vernat i 
Las Migas, al Mercat Vell

A C T U A C I O N S  D E  P E T I T  F O R M AT  I  L O C A L S

El duet format per Neddermann i 
Vernat actuarà dilluns a les 22.30 h

EL QUARTET LAS MIGAS PRESENTARÀ

A MOLLET EL SEU CINQUÈ ÀLBUM, QUE  

BEU DE LA MÚSICA NEGRA AMERICANA

Las Migas
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Capta de sang, al 
Mercat Vell
L'Associació de Donants de 
Sang del Vallès Oriental  i el 
Banc de Sang i teixits tornen 
a organitzar una nova capta 
de sang. Es farà dissabte al 
Mercat Vell, de 10 h a 14 h i de 
17 h a 21 h. És una de les pro-
ves puntuables de les colles. 

Ballada de sardanes, 
a la plaça Major
L'ent itat Trad icions i 
Costums celebrarà diumen-
ge, amb la Cobla Jovenívola 
de Sabadell un concert, a les 
18 h al Mercat Vell, i una 
ballada, a les 20 h a la plaça 
Major. Mentre que dilluns, 
a les 19 h a la plaça Major, 
la ballada anirà a càr-
rec de la Cobla Montgrins. 

Un piromusical per a 
clausurar la gresca
Un dels plats forts de la nit 
de dimarts serà el piromu-
sical. L'espectacle comen-
çarà a les 22 h i es farà des 
del Calderí (darrere l'Es-
cola Montseny). El públic 
podrà gaudir d'aquest xou 
de focs artificials i músi-
ca des del darrer tram 
de l'avinguda Llibertat.   

TRADICIONS

La Cercavila Diabòlica (12 h), 
amb un recorregut que anirà des 
de L'Era i fins a la plaça Prat de la 
Riba, serà la primera de les activi-
tats organitzada pel Ball de Diables 
que es podrà veure dissabte. 
Mentre que el mateix dia a les 19.30 
h, des de les places Pau Casals, es 
donarà el tret de sortida de la cer-
cavila d’inici de Festa Major amb el 
seguici popular. Un acte que aca-
barà a les 20 h a la plaça Prat de 
la Riba amb la tradicional ceri-
mònia d’inici de gresca molleta-
na amb el ball dels Gegants de la 
ciutat i els pilars dels Castellers 
de Mollet, i que es clourà des del 
balcó de l'antic Ajuntament amb 
el pregó a càrrec del còmic Quim 
Masferrer. 
Les entitats de cultura popular 
donaran per acabada la jornada de 
dissabte amb el correfoc de Festa 
Major a càrrec del Ball de Diables 

de Mollet. El recorregut comen-
çarà a les 22 h i anirà de les places 
Pau Casals a Prat de la Riba.

Ballada dels Gegants i la Cuca Molla
Mentre que el diumenge, els 
Gegants estaran presents  a la mis-
sa del Vot del Poble que es farà a 

partir de les  12 h a l'església de 
Sant Vicenç.
També se'ls podrà veure a la 
mateixa plaça a partir de les 18.30 
h, quan es farà la plantada amb 
la  Cuca Molla, abans de comen-

Després de dos anys amb restriccions per la pandèmia, el 
bestiari i els elements de seguici popular tornaran a lluir com 
cal per la festa gran de la ciutat. Uns actes que en aquest cas 
tindran els seus dies àlgids dissabte 20 i diumenge 21 d'agost.

La cultura popular torna 
a trepitjar els carrers

E N T I TATS

Els diables celebraran dissabte a les 22 h el 
tradicional correfoc pels carrers de la ciutat

LA CERCAVILA DONARÀ DE

NOU, EL TRET DE SORTIDA

DE LA FESTA DISSABTE.

L'ACTE ACABARÀ AMB EL 

PREGÓ DEL POPULAR CÒMIC

QUIM MASFERRER
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çar la tradicional passejada que 
arrencarà a les 19 h. El recorre-
gut anirà des de la plaça de l'esglé-
sia, al'avinguda Jaume I, passarà 
per les rambles Fiveller i Balmes, 
el carrer Anselm Clavé i s'atura-
rà al Parc de Les Pruneres on la 
gresca es tancarà a les 20 h amb la 
ballada de Gegants i la Cuca Molla.
En Vicenç i la Marinet també seran 
presents en un dels últims actes de 
la festa. Dimarts 23, a les 20.45 h, 
acompanyaran a la Santa Teca als 
focs artificials.  
       
Diada castellera a Prat de la Riba

La jornada de diumenge tam-
bé serà d'allò més especial pels 

Castellers de Mollet. L'entitat, que 
enguany commemora el 30è ani-
versari de la seva fundació, celebra 
el seu gran dia a la gresca molleta-
na amb la Diada Castellera de Festa 
Major que començarà a les 18 h i 
que enguany tindrà com a convi-
dats els Margeners de Guissona. 
Abans de l'actuació de les dues 
colles, a les 17.15 h, i per anar 
escalfant motors, els castellers 
celebraran la cercavila cap a Plaça 
amb tots els molletans i molleta-
nes que els vulguin acompanyar. 
El recorregut començarà al Parc 
de Can Mulà i finalitzarà a la pla-
ça Prat de la Riba, on tindrà lloc 
la Diada. ◾

40è aniversari del 
Club Petanca Altaveu
El Club Petanca Altaveu 
organitzarà enguany un 
torneig de petanca d'allò 
més especial. Coincidint 
amb la festa major, l'enti-
tat celebra el seu 40è ani-
versari amb un torneig a 
les pistes de la Riera Seca, 
dissabte a les 10 h. 

Simultànies d'escacs 
i passeig en bicicleta
El Club d'Escacs Mollet 
celebrarà dissabte a partir 
de les 10.30 h, a la rambla 
Balmes, unes  simultànies 
d'escacs amb el mestre Pere 
Garriga i el Club Ciclista  
Plana Lladó una passejada 
en bicicleta, diumenge. El 
recorregut començarà a  les 
10.30 h, a Prat de la Riba  .

Accés gratuït a la 
piscina, dissabte 20
L'accés a la piscina exterior 
de Ca n'Arimon serà gratu-
ït dissabte de festa major a 
partir de les 18 h. Els menors 
hauran d'anar acompa-
nyats d'un adult per entrar.

ESPORTS

Remenat de lletres
Troba la paraula a què fa referència el text que titula 
el dibuix i que té les mateixes  lletres que allò que 
representa la imatge, però ordenades de manera 
diferent. 

L L E NGUA

“ 
Orienta-les 
que no es 
perdin

Servei Local de Català de Mollet (CPNL)  www.cpnl.cat
C/ Comte d’Urgell, 26. Tel. 93 570 1992  (mollet@cpnl.cat)
Font: Original de Jordi Esteban. Il·lustració: Josep Abad

“
Se'n van uns dies 
fora del país

Solució edició 1396 
(juliol): viatgen

Orienta-les 
que no es 

LA PLAÇA PRAT DE LA RIBA ACOLLIRÀ

DIUMENGE 21 D'AGOST LA DIADA 

CASTELLERA AMB LES ACTUACIONS DELS

CASTELLERS DE MOLLET I ELS 

MARGENERS DE GUISSONA
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Dues cares reconegudíssimes 
a Catalunya encapçalen l'esce-
na teatral de la festa molleta-
na. En Quim Masferrer en serà 
el pregoner dissabte al vespre. 
Des del balcó de l'Ajuntament 
antic probablement no hi faltarà 
allò de Gent de Mollet, sou molt 
bona gent, però on està garantit 
que ho pronunciarà serà a l'Enve-
lat –pista exterior del Pavelló de 
Riera Seca– diumenge a partir de 
les 22 h amb la representació de 
l'espectacle Bona Gent –les entra-
des tenen un preu de 2 euros–. En 
aquest xou, el polifacètic artista 
i presentador d'El Foraster, de 

TV3, Quim Masferrer, seguirà 
homenatjant el públic.
De pregoner a expregoner, en Toni 
Albà també hi actuarà. El vilano-
ví va fer els pregons del 2004 –
interpretant l'aleshores rei Joan 
Carles I– i del 2011 –encarnant 
José Mourinho i, quina casualitat, 
només tres dies després del famós 
dit a l'ull del portuguès a Tito 
Vilanova–. Enguany, Albà repre-
sentarà el seu espectacle Bufonant, 
programat per la Colla Morada el 
dilluns 22 d'agost a les 22 h a la 
plaça de Pau Casals. A Bufonant 
es podrà gaudir d'un viatge sor-
prenent al fons de la creació tea-

tral, amb un bufó evolucionant en 
l’espai buit; un actor descobrint 
els personatges que interpretarà 
al mateix temps que els especta-
dors; un clown provocant el públic 
perquè s’impliqui en l’espectacle 
com no ho ha fet mai; un comedi-
ant deixant que els espectadors el 
provoquin per crear un espectacle 
total...i tot representat per Albà.  ◾

Hi ha un bon grapat d'activi-
tats organitzades i pensades 
especialment per a la cana-
lla. L'Ajuntament ha progra-
mat una tarda de circ amb les 

companyies Los Herrerita, Duo 
Laos, Yldor Llach, Silver & Gold 
i La Suricata Circus el dimarts 
23 d'agost a partir de les 18 h. 
Alhora, compta amb una doble 
sessió de cinema a la fresca el diu-
menge a les 21.30 h amb els films 
Llunàtics i Spider-man: No way 
Home; i amb diverses propostes 

per acabar ben xops, com la fes-
ta Corsaris de l’Escuma amb la 
Cia. Xip Xap (diumenge a les 12 h), 
la Gran Aquafesta de la Cia. Més 
Tumacat (dilluns a les 12 h) i l'Ai-
guafest Parc Refrescant (dimarts 
a les 11 h). Tot plegat, al parc de 
les Pruneres.
Les Colles de Morats i Torrats 
també hi aposten fermament pels 
actes infantils. Dels de la teca en 
destaca la jornada del dimarts 16 
a les pistes d'atletisme, amb els 
inflables i la gimcana infantil, 
entre d'altres. Els del mam des-
taquen com a novetat el Toc Toc 
Jocs, una instal·lació de jocs grans 
fets amb portes velles recuperades 
i que es podrà gaudir divendres a 
les 17.30 h a la plaça Pau Casals.  ◾

'Bona gent' i 'Bufonant' seran els xous dels dos actors, 
que es podran gaudir a l'Envelat i a la plaça de Pau Casals 
respectivament. Masferrer, a banda, serà l'encarregat del pregó

Quim Masferrer i Toni
Albà, les referències teatrals

Protagonisme circense en les 
propostes per als més petits

E S P E C TA C L E S 

A C T I V I TAT S  I N FA N T I L S

LA SURICATA SERÀ UNA DE LES CINC

COMPANYIES QUE PARTICIPARAN EN

LA TARDA DE CIRC A LES PRUNERES
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A Mollet Podemos
www.podemosmollet.com · info@podemosmollet.com · @podemosmollet 

PODEM AMB TU
PODEM MOLLET T’INFORMA
Juliol 2022

MOLLET MÉS FEMINISTA I LILA
La violència sexista és el punt de 
partida de la desigualtat i per aquest 
motiu hem de ser intolerants amb 
comportaments que atemptin contra 
la llibertat sexual. NO és NO i PUNT.

Per això des de Podem, responsables 
de la Regidoria d’Igualtat, Feminismes 
i Diversitat, volem que la festa major 
i tots els espais d’oci de la ciutat 
siguin segurs per a tothom. Volem que 
tothom s’ho passi bé i gaudeixi de la 
festa des del control i el respecte.

A L’Ajuntament apostem per la 
informació i la prevenció contra 
les agressions sexuals per a una 
festa segura i sota control.

Amb aquesta intenció, des de la 
Regidoria de Feminismes, estem 
implementant la presència del punt 
lila a tots els espais d’oci de la ciutat. 
Un dispositiu amb professionals 
especialitzats per a la prevenció de 
l’assetjament, l’abús i les agressions 
sexuals i masclistes als espais públics, 
així com d’assessorament i actuació 
en cas que se’n produeixi alguna.

Hi haurà una parella d’agents lila que 
estaran de manera fixa a la carpa i per 
festa major s’amplia amb una altra 
parella que farà itinerància pels punts 
més calents, entre ells, la fira ubicada 
a Ca l’Estrada.

Aquest Punt Lila està emmarcat en 
el Protocol d’actuació davant les 
violències sexuals en espais festius 
i es va iniciar només a Festa Major. 
Davant la valoració positiva, aquest 

NÚRIA MUÑOZ 

Regidora de Feminisme. 
Candidata de Podem 
a les municipals 2023.

any 2022 hem ampliat els punt liles a 
la festa de Carnestoltes i a la Revetlla 
de Sant Joan. També està previst 
posar-ne al Festival Music Week i a la 
Festa Major de Gallecs. 

Mica en mica, volem anar 
incrementant la presència del 
Punt Lila a la nostra ciutat.

S’està preparant una campanya que 
proposarem als comerços i locals 
d’oci de la ciutat per tal de fer difusió 
del punt lila i que sàpiguen com 
reaccionar en cas que presenciïn o 
tinguin coneixement d’una agressió 
sexista. Per altra banda, com a 
novetat també un servei especial de 
bus nocturn amb parades a demanda 
durant la festa major.

Totes aquestes mesures les impulsem 
des de Podem perquè volem que 
tothom s’ho passi bé i gaudeixi de la 
festa des del control i el respecte, i 
que sigui una festa cívica i saludable.

Segons l’Organització 
Mundial de la Salut, una 

de cada tres dones al 
món ha patit algun tipus 

d’agressió sexual a la 
seva vida. 

Us desitgem una bona 
Festa Major!
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QUÈ BUSQUES AMB EL TEU DISSENY?  
UN IMPACTE VISUAL, QUE QUAN LA GENT 
VEGI EL CARTELL IDENTIFIQUI EN EL 
MOMENT DE QUÈ ES TRACTA. LA FONT 
DE LA TEVA INSPIRACIÓ HA ESTAT 

L'ARLEQUÍ DEL JOAN ABELLÓ, PER 

QUÈ? DE PETIT M'EMOCIONAVA AQUEST 
PERSONATGE I EL VAIG AGAFAR PERQUÈ 
REPRESENTA DIVERSIÓ, JOC, CELEBRA-
CIÓ... QUINA TÈCNICA HAS USAT PER 
FER EL CARTELL DE LA FESTA? HE TRE-
BALLAT A PARTIR D’UNA FOTOGRAFIA I 

AMB EL PROGRAMA ILUSTRATOR L'HE TRAÇADA I HE TACAT TOTA 
L’EXPRESSIÓ, COM SI FOS ENTRE UNA BARREJA DE MAQUILLAT-
GE I LLUM. QUIN MISSATGE HAS VOLGUT TRANSMETRE AMB ELS 
ULLS DEL PROTAGONISTA DEL CARTELL? HE VOLGUT PINTAR 
AQUESTA EXPRESSIÓ QUE TÉ L’ARLEQUÍ, QUE ET CRIDA A PAS-
SAR-HO BÉ A LA FESTA MAJOR, PERÒ ALHORA D'UNA MANERA 
RESPONSABLE. QUÈ HA SUPOSAT L'ENCÀRREC DE DISSENYAR LA 
IMATGE DE LA FESTA MAJOR 2022? M'HA FET MOLTA IL·LUSIÓ 
FER EL CARTELL DE LA MEVA CIUTAT, PERQUÈ NO L'HAVIA FET 
MAI I ESTIC MOLT CONTENT QUE LA FESTA MAJOR ES PUGUI 
TORNAR A CELEBRAR AMB NORMALITAT. QUÈ ÉS PER TU LA FESTA 
MAJOR DE MOLLET? TOT I QUE VISC A MARTORELLES DES DE 
FA 10 ANYS, HE VISCUT A MOLLET DES DE PETIT I RECORDO 
QUE SEMPRE M'HO HAVIA PASSAT MOLT BÉ DURANT LES FESTES 
AMB ELS MEUS AMICS. QUINA DE LES ACTIVITATS ERA LA TEVA 
PREFERIDA? M'AGRADAVA MOLT LA CURSA EN ROBA INTERIOR 
I PER DESCOMPTAT, ELS CONCERTS I LA MÚSICA EN DIRECTE. 
A BANDA DE FER AQUEST CARTELL, TAMBÉ HAS FET ALTRES 

PROJECTES A LA CIUTAT, QUINS? VAIG FER ELS VIDEOMAPINGS 
DE NADAL DEL 2017 I EL 2019. TAMBÉ HE COL·LABORAT AMB 
L’HABITACIÓ DEL FARMACÈUTIC EN DIVERSES OCASIONS FENT 
EL VÍDEO I PROJECTANT OBRES MEVES, TANT DE VIDEOMAPING 
COM DE REALITZACIÓ DE VIDEOCLIPS.

El Museu Abelló acull durant la 
festa major un seguit d'activitats 
per a totes les edats. Les famí-
lies tenen una cita dissabte a les  
17.30 h amb la visita El museu 
dels sentits, adreçada a infants 
a partir dels 18 mesos i fins als 4 
anys. L'activitat la podran tornar 

a gaudir diumenge a les 11.30 h i a 
les 17 h. Mentre que diumenge, a 
les 18 h, es farà l'activitat  famili-
ar Contes del món per a infants a 
partir de 5 anys. Per assistir a totes 
aquests actes l'aforament és limi-
tat i cal reservar entrada a www.
museuabello.cat. 
Per altra banda, dissabte a les 19 
h el museu acull la visita comen-
tada a l’exposició Mirades. Mollet 
Migrant. Mentre que tant dissab-
te com diumenge a les 20.30 h i 
a les 22.30 h, la terrassa d'aquest 
equipament cultural es convertirà 
en un escenari musical. Dissabte 
els molletanes i les molletanes 
podran gaudir de dos concerts de 
Sara Terraza & The Black Sheep i 
diumenge serà el torn de Northern 
Cellos, també amb uns altres dos 
passis (a les 20.30 h i a les 22 .30 
h). Les entrades valen 2 euros i es 
poden adquiri online, al Mercat de 
la festa o a la Marineta. ◾

Activitats familiars 
i concerts de petit 
format al Museu

PER A TOTS ELS PÚBLICS

 Northern Cellos actuaran diumenge a les    
 20.30 h i a les 22.30 h a la terrassa del Museu

Parlem amb el 
Sito Ruiz

dissenyador 
del cartell 
de la festa 

major

QUÈ?
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AQUEST GUARDÓ ÉS UN 
COLOFÓ DESPRÉS DE NO 
HAVER POGUT CELEBRAR 
ELS 40 ANYS COM VOLÍEM 

Fotografia: Laura Ortiz
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Com heu rebut aquest premi?
Amb molta il·lusió. El Joel Gascón va anar 
a cobrir la notícia de presentació de la festa 
major i quan es va fer públic em va envi-
ar un whatsapp i la veritat és que em va 
fer molta il·lusió. A més perquè ha coin-
cidit que just la temporada que hem aca-
bat vam fer una aposta per recordar els 40 
anys d'història de la ràdio i ha estat com 
un premi al reconeixement de tota aques-
ta trajectòria de l'emissora i al paper de 
dinamitzadora que té la ràdio pel que fa 
a les entitats.

Precisament, la ràdio és un mitjà important en 
la xarxa associativa de la ciutat.
Un dels objectius com a emissora muni-
cipal és donar veu a aquelles entitats que 
tinguin interès a fer ús de la ràdio per dina-
mitzar la seva activitat. Hi ha entitats que 
porten amb nosaltres gairebé els 40 anys 
d'història de l'emissora com el Centro 
Cultural Andaluz, la Irmandade a Nosa 
Galiza, Castellers de Mollet amb el Plaça 
de 9... potser ara moltes no estan fent pro-
grama, però seria difícil trobar una entitat 
que no hagués estat en algun moment fent 
un espai de ràdio.

Com ha anat canviat la vinculació de les enti-
tats amb la ràdio?
A la ràdio ara ens trobem, potser, amb la 
mateixa situació que es pot trobar qualse-

vol entitat de la ciutat, que és la necessi-
tat de gent. Ara és molt més difícil trobar 
algú d'una associació que vulgui, de for-
ma altruista, assumir la responsabilitat, 
el temps i la dedicació que suposa fer un 
programa de ràdio. Hi ha un canvi social, la 
ràdio es consumeix diferent, es fa ràdio de 
forma diferent, s'estila molt més el podcast, 
t'ho fan des de casa i t'ho envien abans de  
venir als estudis, tot i que això ho inten-
tem potenciar molt.

També treballeu amb les escoles... 
Sí. És important que els joves també cone-
guin que tenen una ràdio municipal i que 
pot ser una porta d'entrada per a projec-
tes que és molt difícil que en una emissora 
convencional puguin fer-se realitat. Una 
experiència de la qual estem molt contents 
és del programa L'edat del pavo, que pro-
mou el professor Pere Reyes responsable i 
l'ànima d'aquest espai, i per on han anat 
passant diferents generacions.

Com us han afectat les xarxes socials?
Ràdio Mollet no té moltes xarxes i preci-
sament un dels projectes és ampliar-les 
i ser-hi més presents. Creiem que és un 
suport de difusió a la tasca que fem i un 
reforç al missatge.

Com ha anat canviant el paper de la ràdio com 
a mitjà de comunicació a la ciutat?
Com més oferta, la gent pot estar millor 
informada però també s'han de repartir 
les audiències. Segurament hem notat una 
davallada però tot i així, la ràdio és un dels 
mitjans que aguanta millor l'ús de xarxes 
socials i la implantació d'altres mitjans pel 
que fa a la competència. Amb la imatge, 
sí, has de competir-hi, però crec que són 
dos productes totalment diferents que no 
tenen per què fer-se mal sinó que poden 
complementar-se perfectament.

Quina és la relació que ha tingut Ràdio Mollet 
amb les colles de Morats i Torrats?
Tan bon punt van néixer sempre ens hem 
interessat per les activitats que fan al llarg 
de l'any. Precisament, ja fa uns quants anys 
vam incorporar a l'estiu l'espai de les colles 
al magazín matinal. Per festa major, quan 
a la ràdio fem una programació a peu de 
carrer, a l'inici de cada dia estem amb les 
colles per comentar les activitats que faran 
i fer difusió de tot allò que programen.

ÉS UN 
PREMI A 
TOTA LA
trajectòria 
de la ràdio
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Fer la 
retransmissió 
del pregó en 

directe i portar-lo 
a qui no hi pot 
ser a la plaça és 
espectacular 
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Emma Balea

Cap de programes de Ràdio Mollet, 
emissora que ha estat guardonada 
amb el Morat i Torrat d'Honor 
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El treball de 
les colles 
és increïble 

perquè dediquen 
esforç i temps i 
l'única recompensa 
és que la gent s'ho 
passi bé.

Ràdio Mollet és morada o torrada?
Ho hauríem de preguntar als companys, 
però jo crec que en trobaríem de les dues 
bandes... tenim el cor dividit.

Com valoreu la feina que fan les colles?
Jo crec que és increïble perquè dediquen 
esforç i el seu temps perquè la ciutadania 
gaudeixi i la recompensa és que la gent 
s'ho passi bé. I això no és fàcil. A la ràdio, 
que tenim molta gent que hi dedica el seu 
temps també de manera altruista, ho valo-
rem moltíssim perquè és el que ens permet 
tenir una programació prou digna i això 
és el que fa l'associacionisme i, en aquest 
cas, les colles.

De la festa major, què en destaqueu?
Ràdio Mollet sempre ha fet dues retrans-
missions a l'any en directe: la cavalcada de 
Reis i el pregó de la festa major. Per a nosal-
tres viure el pregó allà en directe i por-
tar-lo a aquelles persones que pels motius 
que sigui no hi poden ser, és espectacular.

Les colles us premien pel vostre 40è aniver-
sari, però això va ser el 2021...
El quarantè aniversari de la ràdio va ser el 
22 de gener de 2021 però no es va poder fer 
festa d'aniversari. El 2022 s'ha fet reduïda 
i amb protocol covid. Va quedar deslluït i 
per això vam tenir la pensada de parlar 
durant aquesta temporada amb diferents 
persones que han format part de la història 
de Ràdio Mollet. La coincidència d'aquest 
premi honorífic és com un colofó després 
de no haver pogut celebrar el 40è aniver-
sari com volíem. 

Portes 33 anys a l'emissora. Què destacaries 
de la història de Ràdio Mollet?
La il·lusió. A mi me n'ha fet molta retro-
bar-me amb companys que igual feia 20 
anys que no parlàvem i veure la il·lusió 
que els hi feia tornar i parlar del seu pas 
per l'emissora. Era l'època de l'eclosió de 
les emissores municipals, els inicis de la 
democràcia i tothom et parla d'aques-
ta il·lusió i aquestes ganes de fer i aques-
ta implicació de la societat. No teníem els 
mitjans que hi ha ara. No teníem ni tan 
sols un mòbil i havies de fer un directe i 
demanar un telèfon des d'un bar i la gent 
te l'oferia...

Com ha canviat la feina del periodista radio-
fònic en aquestes dècades?
Jo vaig entrar a Ràdio Mollet amb una 
màquina d'escriure Olivetti d'aquelles 
verdes a sobre de la taula. Gravàvem amb 
cinta de cassette, i anaves amb la gravado-
ra i si després havies d'agafar talls de veu 
havies de passar en una cinta rebox, una 
cosa que ara ensenyem als escolars que visi-
ten l'emissora com una relíquia. Imagina't 
l'evolució, ara tot informatitzat, el mòbil 
com a eina de treball... no té res a veure.

Però potser s'ha perdut una mica de roman-
ticisme?
Ara hi ha la pressió que has de fer ràdio, has 
de fer xarxes i aquesta pressió del dia a dia 
el que no et permet és tenir tanta cura del 
producte com podies tenir abans... Abans 
era fantàstic anar a la discoteca i agafar un 
vinil, punxar en el moment exacte, treba-
llar-t'ho... aquest romanticisme potser és 
el que ha canviat, però intentem treballar 
per continuar oferint un treball acurat. ◾

{ Per Laura Ortiz Mateo }
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�  E L  P A S S A T  D E  M O L L E T  �
Font: Arxiu Històric Municipal de Mollet.

Consulta l'arxiu gràfi c a wwww.molletama.cat

El 20 d'agost de 1982 sortien a escena per primer cop els gegants solem-
nes de la ciutat –a la imatge, una de les cercaviles dels anys 80–, de 
mans del grup de joves Tuareg. Creats pels artistes locals Cesc Bas i 
Josep Nogué, van ser apadrinats per la reconeguda companyia Dagoll 
Dagom. En 40 anys de vida, en Vicenç i na Marinette han viscut de tot: 
un matrimoni celebrat a la festa d'hivern de 1996 sense que hi faltés 
res; o una filla, la Mariona, nascuda el 1998. També se'ls ha pogut veure 
amb vestuaris ben diferents –el darrer canvi de roba va ser el 2019–. 
I, enguany, sortiran als carrers de la ciutat després d'haver passat pel 
Taller el Drac Petit de Terrassa per a una restauració.

40 ANYS DE 

GEGANTS
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8.30 h. Passejada de gossos 
solidària 
Plaça Catalunya i recorregut 
Inscripció 3 € - Tots els ingres-
sos es destinaran a la protectora 
Adopta un amic
Colla dels Morats – Bravats i Ass. 
Adopta un amic

11 h. Torraparc – Gimcana infantil
Parc de Can Mulà
Colla dels Torrats

18 h. Tallers Infantils - Mirall, 
Mirallet, qui és la més bella?
Plaça Prat de la Riba
Colla dels Morats

20 h. Cercavila oberta al poble – 
Prenem els carrers amb la Colla 
Morada! Agafa un instrument i 
vine a tocar sense por
Plaça Prat de la Riba
Colla dels Morats

22 h. Tu cara no me suena – 
Karaoke Morat

D I L L U N S  1 5  A G O S T

D I M A R T S  1 6  A G O S T

Parc de Les Pruneres
Colla dels Morats – Mandonguilles

9 h. X Torneig de pàdel Torrat 
Can Prat Pàdel Club
Colla dels Torrats - Patrocina Can 
Prat Pàdel Club

10 h. WaterFight Mollet 2022
Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Colla dels Morats – Chipirón Clan 
i Bravats

11 h i durant tot el dia
Inflables Morats – La Festa 
d’Úrsula
Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Colla dels Morats 
 
12 h. Vermut Musical
Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Colla dels Morats 

14 h. Macarronada Morada

Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Colla dels Morats

17 h. Posa’t Morat Infantil
Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Colla dels Morats – Comando 
Xuxes

17 h. Gi mca na I n fa nt i l  – 
Aconsegueix el botí amb el Capità 
Garfi. 
Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Colla dels Morats – Comando Xuxes

18 h.Llançament de pernil i coco
Participació 1 €
Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Colla dels Morats - Serranitos

18.30 h. Assaig especial de 
Festa Major
18:30h assaig del grup de gralles 
i tabals – 19:30h assaig casteller
Centre Cívic L’Era
Castellers de Mollet

20 h. Bingo Musical
Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Colla dels Morats – Serranitos

22 h. Concurs de rots
Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Colla dels Morats

22.15 h. Gimcana morada adulta 
– Quiero jugar a un juego!
Pista municipal d’atletisme La 
Pedra Salvadora
Colla dels Morats - Chipirón Clan

12 h. Les Colles ensenyen 
la llengua
Mercat Vell
Colla dels Morats - Colla dels 
Torrats -Òmnium Cultural

17 h. Tapes Xuxes Tour
Inscripcions 5 € 
(dilluns 15 al Mercat Vell a partir 

D I M E C R E S  1 7  A G O S T
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de les 18h i al punt d’inici, mitja 
hora abans de començar l’activi-
tat – tiquets limitats a 200 par-
ticipants)
Plaça Major (Mercat Municipal) 
i recorregut
Colla dels Morats – Comando Xuxes

18.30 h. Assaig especial de 
Festa Major
18:30h assaig del grup de gralles 
i tabals – 19:30h assaig casteller
Centre Cívic L’Era
Castellers de Mollet

19 h. Disco mòbil infantil Morada
Parc de Les Pruneres
Colla dels Morats - Comando Xuxes

20.30 h. El ressorgiment de la 
Santa Teca
Parc de Les Pruneres
Colla dels Morats

21 h. Botifarrada Morada
Parc de Les Pruneres
Colla dels Morats

21 h. La Invocació del Moll Fer
Can Gomà – avinguda Jaume I i 
recorregut fins plaça Prat de la Riba
Colla dels Torrats 

21.30 h. Concurs de crits – Crida 
amb Randall
Parc de Les Pruneres
Colla dels Morats – Chipirón Clan

22 h. Concert amb Leticia Sabater
Parc de Les Pruneres
Colla dels Morats – Chipirón Clan 

22.30 h. Sopar Torrat 
Mercat Vell
Colla dels Torrats 

23 h. Concurs de còctels
Equips  mínim 5 persones
Cal portar 1,5 litres de còctel pre-
parat. Inscripcions just abans del 
concurs. Servei bar 
Mercat Vell
Colla dels Torrats – Clan X 

23.30 h.Petardeo Morat amb 
Maceta Sound Beat – La Festa 
de la Purga

D I J O U S  1 8  A G O S T

Parc de Les Pruneres
Colla dels Morats – Serranitos

11 h. El maleït Trivial Morat
Mercat Vell
Colla dels Morats – Chipirón Clan

11 h. Cercavila i ballada infantil 
amb el Moll Fer
Rambla Fiveller amb avinguda 
Jaume I (recorregut fins plaça 
Prat de la Riba)
Colla dels Torrats

17.30 h. Partit sorpresa 
Plaça Pau Casals
Colla dels Morats – Chipirón Clan

18 h. Torraestàtues
Parc de Les Pruneres i recorregut
Colla dels Torrats

18.30 h. Kali Morat 
Tiquet 1 € Kali 
Plaça Pau Casals
Colla dels Morats – Bravats i 
Serranitos

20 h. Assaig especial de 
Festa Major
Plaça Catalunya
Castellers de Mollet

20 h. Engrescada de les Colles 
(*1 punt)
Plaça Pau Casals
Colla dels Morats - Colla de Torrats

20 h. Nit dels grups locals 
Parc de Les Pruneres
Associació de Música i Art de 
Mollet (AMAM) 

21 h. Sopar Morat – Aquesta nit 
l’únic bo, és el menjar!
Preu 5 € socis i 7 € no socis
(venda anticipada al Mercat Vell a 
partir de dilluns 15 i fins a exhau-
rir existències)
Plaça Pau Casals
Colla dels Morats

10.30 h. Pintada de guixos

Rambla Balmes
Colla dels Morats 

11.30 h. Conta contes Morat – 
Els dolents dels contes
Plaça Catalunya
Colla dels Morats 

17 h. Tapes Tour 2022
Acompanyament de 
Tirant lo Band
Preu 11€ socis i 13€ no socis 
(venda anticipada al Mercat Vell  a 
partir de dilluns 15, 300 tiquets a 
la venda, no es vendran més de 2 
tiquets per persona - obsequi per 
a tots els participants)
Plaça Prat de la Riba i recorregut
Colla dels Morats

17.30 h. Jocs infantils TOC TOC
Plaça Pau Casals
Colla dels Torrats 

18 h. Sessió d’aquagym popular
Accés gratuït – aforament limitat
Ca n’Arimon (piscina exterior)
Ajuntament de Mollet del Vallès

23.30 h. La MiT de les Colles 
Sra. Tomasa + Juantxo Skalari + 
Dj Light Riders
Parc de Can Mulà
Colla dels Morats 
Colla dels Torrats

De 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h 
Capta de sang (* 1 punt)  
Mercat Vell (en cas de pluja, a La 
Marineta)

D I V E N D R E S  1 9  A G O S T
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D I U M E N G E  2 1  A G O S T

Associació de Donants de Sang 
del Vallès Oriental - Banc de Sang 
i Teixits - Colla dels Morats -
Colla dels Torrats
        
10 h. Torneig de petanca de Festa 
Major i 40è aniversari
Pistes de petanca Club Petanca 
Altaveu (Riera Seca)
Club Petanca Altaveu

10:30 h. Simultànies d’escacs, 
amb el mestre Pere Garriga
Rambla Balmes
Club d’Escacs Mollet

11 h. Aquàtic Torrat infantil i fes-
ta de l’escuma
Parc de les Pruneres
Colla dels Torrats 

12 h. Arrebossa’t! – Guerra de 
bombardes de farina i pols de 
colors i remullada (activitat no 
apta per a persones celíaques)
Plaça Pau Casals
Colla dels Morats 

12 h. Cercavila Diabòlica
Des de L’Era i fins a la plaça Prat 
de la Riba
Ball de Diables

17:30 h. Activitat familiar – El 
museu dels sentits 
(Visita d i nam itzada).Edat: 
infants de 18 mesos a 4 anys – 
Aforament limitat
Museu Abelló

18 h. Accés lliure a la piscina 
exterior. Accés gratuït – afora-
ment limitat – menors acompa-
nyats d’un adult
Ca n’Arimon

19 h. Visita comentada a l’exposi-
ció Mirades. Mollet Migrant
Reserva de places 
Museu Abelló

19.30 h. Cercavila d’inici de Festa 
Major amb el seguici popular
De les places Pau Casals a Prat 
de la Riba
Ajuntament de Mollet del Vallès
20 h. Cerimònia d’inici de Festa 

Major amb ball dels Gegants de 
la ciutat i pilars dels Castellers de 
Mollet. Pregó a càrrec d’en Quim 
Masferrer 
Plaça Prat de la Riba (en cas de 
pluja, al Mercat Vell)
Ajuntament de Mollet del Vallès 
       
A continuació: La Barrilada
Pl. Prat de la Riba
Colla dels Torrats

20.30 h.  (1r passi) Concert a la 
terrassa del Museu
Sara Terraza & The Black Sheep
Entrades 2€ (aforament limitat) 
Museu Abelló
Ajuntament de Mollet del Vallès

22 h. Correfoc de Festa Major amb 
el Ball de Diables de Mollet
De les places Pau Casals a Prat 
de la Riba
Ajuntament de Mollet del Vallès

22.30 h. (2n passi) Concert a la 
terrassa del Museu
Sara Terraza & The Black Sheep
Entrades 2 € (aforament limitat) 
Museu Abelló
Ajuntament de Mollet del Vallès
 
23 h. Ball del Moll Fer
Plaça Prat de la Riba
Colla dels Torrats – Col•labora 
Bodega Segalés
23 h. Ball d’inici de Festa Major 
amb L’Orquestra Odissea  
Envelat
Ajuntament de Mollet del Vallès

23.15 h. Nomenament del Morat 
i Torrat d’Honor 2022

Plaça Prat de la Riba (en cas de 
pluja, al Mercat Vell)
Colla dels Morats - Colla de Torrats

23.30 h. Els Versots de Festa Major
Plaça Prat de la Riba (en cas de 
pluja, al Mercat Vell)
Colla dels Morats - Colla de Torrats

A continuació: Encesa del 
Campanar
Plaça Prat de la Riba - Campanar
Colla dels Morats - Colla de Torrats
Ajuntament de Mollet del Vallès

A continuació: Processó de la Santa 
Teca fins a Can Mulà 
Colla dels Morats

00.30 h. Los 80 principales + 
Versión Imposible
Parc de Can Mulà
Ajuntament de Mollet del Vallès

7 h. La Gran Despertada de Festa 
Major (* 1 punt)
Plaça Prat de la Riba
Colla de Morats  - Colla de Torrats
     
10.30 h. Passejada en bicicleta
Els menors d’edat han de dur casc 
obligatòriament
Inici a la plaça Prat de la Riba i 
recorregut urbà fins al parc de 
Can Mulà
Club Ciclista Plana Lladó - 
Col•labora Esports Escuin

11.30 h. Activitat familiar – El 
museu dels sentits
Visita dinamitzada

Quim Masferrer serà el pregoner de la festa / Teatre de Guerrilla
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Els de Constantí actuaran a l'escenari del Parc de Can Mulà diumenge / Els Pets

Edat: infants de 18 mesos a 4 anys 
– aforament limitat
Informació, reserva de places i 
inscripcions a: www.museua-
bello.cat/category/activitats/
Museu Abelló

12 h. Missa del Vot de Poble amb 
presència dels Gegants de la ciu-
tat
Església de Sant Vicenç
Parròquia de Sant Vicenç i Colla 
Gegantera

12 h. Festa amb escuma Corsaris 
de l’Escuma -  Cia. Xip Xap
Parc de Les Pruneres
Ajuntament de Mollet del Vallès

17 h. Activitat familiar – El museu 
dels sentits
Visita dinamitzada
Edat: infants de 18 mesos a 4 anys 
 – aforament limitat
Museu Abelló

17.15 h Cercavila cap a Plaça
Del Parc de Can Mulà a Prat de 
la Riba
Castellers de Mollet 
Castellers de Mollet 

18 h. Activitat familiar Contes 
del món
Edat: a partir de 5 anys
Museu Abelló

18 h. Concert de Sardanes amb 
la Cobla Jovenívola de Sabadell
Envelat

Tradicions i Costums

18h. Diada Castellera de Festa Major
Ma rgeners de Gu i s son a i 
Castellers de Mollet
Plaça Prat de la Riba
Castellers de Mollet

18 h. XIV Torratasques (+18 anys) 
acompanyament musical amb 
Zebrass 
Preu 12 € socis, 15 € no socis, 
inclou entrepà (venda anticipa-
da al Mercat Vell i el mateix dia 
– tiquets limitats a 700)
Inici Ruta 1 Ronda Can Fàbregas 
(El Jardinet del Casal)
Inici Ruta 2 Rambla Balmes (El 
cubo del Tapeo)
Colla dels Torrats

18.30 h. Plantada de Gegants i 
Cuca Molla
Plaça Església
Colla Gegantera de Mollet 

19 h. Passejada de Gegants, Colla 
gegantera de Mollet i la Cuca 
Molla 
Inici plaça Església, avingu-
da Jaume I, rambles Fiveller i 
Balmes, Anselm Clavé i final al 
Parc de Les Pruneres
Colla Gegantera de Mollet

20 h. Ballada de Gegants i la Cuca 
Molla
Parc de Les Pruneres
Colla Gegantera de Mollet

20 h. Ballada de Sardanes amb 
la Cobla Jovenívola de Sabadell
Plaça Major – Mercat Municipal
Tradicions i Costums

20.30 h. (1r passi) Concert a la ter-
rassa del Museu - Northern Cellos 
Entrades 2 € (aforament limitat) 
Museu Abelló - Aj. de Mollet

21.30 h. Doble sessió de cine-
ma infantil i familiar a la fresca. 
Llunàtics i Spider-man: No way 
Home
Parc de les Pruneres (en cas de 
pluja, al Mercat Vell)
Ajuntament de Mollet 
 
22 h. Espectacle teatral amb 
Quim Masferrer – Bona Gent!
Entrades 2 € (aforament limitat) 
Envelat
Ajuntament de Mollet del Vallès
 
22.30 h. Concert Las Migas
Entrades 2 € (aforament limitat) 
Mercat Vell
Ajuntament de Mollet del Vallès

22.30 h. (2n passi) Concert a la ter-
rassa del Museu - Northern Cellos
Entrades 3 € (aforament limitat) 
Ajuntament de Mollet

00 h. Els Pets + Dr. Prats
Entrades 3 € (aforament limitat) 
Parc de Can Mulà
Ajuntament de Mollet del Vallès 

12 h. Festa infantil amb aigua Gran 
Aquafesta - Cia. Més Tumacat
Parc de les Pruneres
Ajuntament de Mollet del Vallès
12 h. Vermut musical amb 
Rajolers (Granollers) i Gralles i 
Tabals de Castellers de Mollet
Parc de Can Mulà
Castellers de Mollet 

12 h. VIII Concurs de disfresses 
de paper i animació a càrrec d’Un 
Toc de Festa    
Per a totes les edats
Plaça Pau Casals (en cas de pluja, 
al Mercat Vell)

D I L L U N S  2 2  A G O S T
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Associació de Col•leccionistes i 
Colla dels Morats

De 17 h a 21 h. Mirades. Tallers del 
món. Tallers familiars pels espais 
del museu
Museu Abelló

18 h. Estirada del cotxe infantil 
(* 1 punt)
Avinguda Llibertat
Colla dels Morats - Colla de Torrats

18 h. Ball de la Gent Gran, amb 
el ball de rams
Amenitzat pel Duet Ària
Mercat Vell
Ajuntament de Mollet del Vallès

18.30 h. Estirada del camió 
(* 1 punt)
Avinguda Llibertat
Colla dels Morats -Colla de Torrats

19 h. Ballada de sardanes 
Cobla Montgrins
Plaça Major – Mercat Municipal
Tradicions i Costums

19 h. La Garrinada (*2 punts)
Plaça Pau Casals
Colles dels Morats - Colla de Torrats

21 h. Concurs d’acudits dolents
Plaça Pau Casals
Colla dels Morats – Chipirón Clan

22 h. La Nit Destil•lada 
Concert amb Alérgicas al Polen
Parc de Les Pruneres
Colla dels Torrats - Estel Torrat

22 h. Concert Abbey Road (tribut 
a The Beatles)
Entrada lliure – aforament limitat
Envelat
Ajuntament de Mollet del Vallès

22.30 h. Concert amb Judit 
Nedderman i Vernat
Entrades 2 € (aforament limitat)
Mercat Vell
Ajuntament de Mollet del Vallès

22 h. Monòleg Morat – Bufonant 
amb Toni Albà (Servei de bar)     
Plaça Pau Casals                     

D I M A R T S  2 3  A G O S T

Colla dels Morats

00 h. Curses en roba interior 
(* 3 punts)
Avinguda Llibertat
Colla dels Morats - Colla de Torrats 
Col•labora: Punt Love, Punto 
Fiesta i Intimissimi

00.30 h. La festa de RAC105
Parc de Can Mulà
Ajuntament de Mollet del Vallès

11 h. a 14 h. Parc d’aigua – 
Aiguafest Parc Refrescant    
Parc de les Pruneres
Ajuntament de Mollet del Vallès

12 h. Concurs de truites i vermut 
popular
Plaça Pau Casals (en cas de pluja, 
al Mercat Vell)
Colla dels Morats i Associació 
de Col•leccionistes de Mollet i 
Comarca 

17 h. Corregot infantil  (* 1 punt)
Plaça Pau Casals
Colla dels Morats - Colla de Torrats 
17.30 h. Corregot adult (*1 punt)
Pl. Pau Casals
Colles de Morats i Torrats

18 h. Tarda de circ a Les Pruneres, 
amb les companyies Los Herrerita, 
Duo Laos, Yldor Llach, Silver & 
Gold i La Suricata Circus 
Parc de les Pruneres
Ajuntament de Mollet del Vallès 

18.30 h. L’Afartada  (*1 punt) 
Avinguda Llibertat
Colla dels Morats - Colla de Torrats

18.30 h. Concert amb l’Orquestra 
Internacional Maravella
Entrades 1 € (aforament limitat) 
Envelat
Ajuntament de Mollet del Vallès

19.30 h. Acte sorpresa Morat – 
Enigma! (cercavila)
Plaça Pau Casals i recorregut
Colla dels Morats 

20.45 h. Els Gegants i la Santa Teca 
van als focs
Sortida de la plaça Prat de la Riba
Colla Gegantera i Colla dels 
Morats

22 h. Piromusical 
Per veure-ho bé, es recomana al 
públic que s’ubiqui al darrer tram 
de l’avinguda Llibertat
El Calderí, darrera l’Escola 
Montseny
Ajuntament de Mollet del Vallès 

23 h. Ball de fi de festa amb l’Or-
questra Internacional Maravella
Envelat
Ajuntament de Mollet del Vallès

De 23.15 h a 23.55 h. Venda de 
fanalets – 1€ per fanalet
Envelat
Colla dels Morats- Colla de Torrats

00 h. El Ball del Fanalet  (* 1 punt)
Proclamació de la colla guanya-
dora de la Festa Major 2022
Envelat
Colla dels Morats 
Colla de Torrats

00.30 h. Mägo de Oz
Parc de Can Mulà
Ajuntament de Mollet del Vallès

Fi de festa amb la coneguda banda de heavy metal / Mägo de Oz
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SALUT

3
0

Coneix els millors trucsla

Depressió { psicoanalogia }
Qui pateix una depres-
sió, acostuma a presen-
tar un seguit de símpto-
mes físics, entre d’altres: 
vertigen, mal de cap, mareig… En  rea-
litat, aquesta simptomatologia és una 
mostra d’allò que succeeix dins del món 
psíquic i emocional del pacient, per al 
qual la vida és, per exemple, un mareig 
i/o un mal de cap.
La depressió és un subestat de la perso-
nalitat i on el depressiu es manté engan-
xat, per considerar-la,  tot i que sembli 
un disbarat, la seva seguretat.
Sovint, quan ens veiem obligats a viu-
re situacions que no desitgem, de for-
ma inconscient podem optar per “tirar 
la tovallola” i fugir, per la qual cosa ens 
incapacitem a l’hora de fer front a la 
realitat, i podem entrar en un procés 
depressiu.
Analitzem alguns dels símptomes que es 
manifesten en una depressió, des d'un 
punt de vista psicoanalògic:
-Mareig: representa la confusió que 
pateix l’individu respecte d’alguna qües-
tió emocional.
-Vertigen: demostra la incapacitat de 
mirar globalment una situació de vida.
-Mal de cap: simbolitza l’excés de pen-
saments donant voltes i més voltes.
La simptomatologia descrita, lluny 
de ser el problema, pot constituir una 
gran oportunitat per al depressiu, ja que 
haurà d’aturar-se, observar-se, pren-

dre consciència i activar-se, per tal de 
resoldre allò que té pendent. Remarco 
que la depressió i la seva simptomato-
logia són la manifestació del problema, 
no el conflicte inicial/real. 
Tot i així, si en lloc d’escoltar-se i llegir 
el que el cos li manifesta, el depressiu 
continua insistint en fugir, pot quedar 
atrapat en un estat autodestructiu, dins 
del qual poden aparèixer manifestacions 
físiques molt diverses com taquicàrdi-
es, paràlisis…, que ben segur es tradui-
ran en fòbies.
És difícil trencar el ritme de destrucció 
sistemàtica que es produeix dins d’un 
estat depressiu, ja que qui el pateix, es 
protegeix a través de les fòbies que ha 
desenvolupat, tot i que alhora se senti 
culpable de fer-ho .
Amb una Teràpia Psicoanalogista, mit-
jançant la qual prendre consciència de 
l’engranatge de la depressió i de les 
seves causes i detonants, 
junt amb l’administració 
d’un tractament floral i 
fitoterapèutic correc-
tes, es pot resoldre una 
situació depressiva. ◾

LA DEPRESSIÓ I ELS SEUS SÍMPTOMES 
SÓN LA MANIFESTACIÓ DEL PROBLEMA, 
NO SÓN EL CONFLICTE REAL

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista

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



FEM LLAR
Un espai per conviure i compartir

3
1

Consells per a 
minimitzar la 
contaminació 
acústica { disseny }

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

Està comprovat que el soroll 
té efectes negatius sobre la 
salut de les persones. Per 
això, resulta de vital impor-
tància reduir el soroll en la nostra llar. 
Vegem a continuació alguns consells:
Cobrir les superfícies dures o emplenar 
els espais buits és una forma 
fàcil i segura de reduir els 
nivells de soroll. Una 
catifa de cotó tei-
xida a mà amb 
un dibuix subtil 
pot afegir un 
toc elegant i 
encantador. 
La moqueta 
és una altra 
alternativa.
L'aïllament de 
parets, fines-
tres i portes és 
clau. Mancant un 
projecte d'aïllament 
complet, un simple rivet 
pot ajudar-te a reduir el soroll. 
Quant a la insonorització decorativa, 
el paper pintat, i les cortines tenen 
un gran impacte en la reducció del 

soroll. Tria un estil que s'adapti al teu 
gust decoratiu.
Els mobles també funcionen com 

un aïllant natural, i la col·loca-
ció estratègica de cadi-

res i sofàs pot suavit-
zar els efectes del 

soroll exterior. Es 
pot instal·lar un 
armari o una 
prestatgeria 
alta per a la 
paret compar-
tida amb el veí.
Si vivim en un 

espai obert, és 
útil dividir-lo en 

petits racons. Es 
poden penjar cor-

tines que s'estenguin 
per l'habitació o col·locar 

estratègicament plantes per a crear 
zones separades. Els electrodomèstics 
també contribueixen a la contamina-
ció acústica. ◾ AMIC

SI VIVIM EN UN ESPAI OBERT 

ÉS ÚTIL DIVIDIR-LO EN PETITS 

RACONS AMB ELEMENTS DECORATIUS
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Pol. Can Prat · Mollet del Vallès · 935 935 602
www.restaurantcanprat.com

Us desitgem una bona Festa Major!

BUFET LLIURE 
AMB BEGUDES 

INCLOSES

MENÚ DIARI 
I MENÚ DE GRUPS

ESMORZARS 
DE FORQUILLA


