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Més de 80 actes i 20 entitats faran possible la Festa
Major de Mollet
Aquest dimecres a la tarda s’ha presentat la imatge i el programa oficial
de la Festa Major d’estiu, que se celebrarà del 16 al 20 d’agost.
L’Ajuntament, les colles de Morats i Torrats i la Comissió de Festa Major
presenten un programa amb 83 activitats per a totes les franges d’edat.
Un any més, la festa està marcada per la contenció pressupostària, però manté
l’estructura tradicional, amb una àmplia oferta de qualitat, i no ha eliminat cap
acte. La regidora de Cultura i Festes, Mercè Pérez, destacava que l’Ajuntament
ha mantingut el pressupost, tot i la pujada de l’IVA i l’increment de les mesures
de seguretat, en compliment de la nova normativa d’espectacles.

Cartell
La imatge guanyadora del Concurs de Cartells de la Festa Major 2013 és obra
de la dissenyadora molletana Maribel Páez, de l’estudi Mires, i es titula “Aquest
any, les colles tenen molt a dir”, en un clar homenatge a la feina que fan les
colles en la dinamització de la Festa Major.

Pregó
L’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, desvetllava el pregoner d’enguany: el
pallasso i animador Pep Callau, una persona molt vinculada a la ciutat, ja que
és, des de fa 20 anys, qui acompanya i dóna veu al personatge del
Carnestoltes molletà i dinamitza el Carnaval per totes les escoles. Callau també
és conegut com la veu del Barça, ja que és l’animador del Camp Nou. Monràs
destacava que Pep Callau forma part de l’ONG Pallassos sense Fronteres i ha
col·laborat en nombroses ocasions i de manera altruista amb l’Institut Municipal
de Serveis als Discapacitats.

Concerts i civisme
Els grans concerts de nit es faran de nou al parc de Can Mulà. La Tribu, Búhos,
Hotel Cochambre, El Sindicato del Riff, DJ Clandestino i Mamaye. La nit de les
colles, el divendres, estarà amenitzada per Vaparir Tour Ràdio Flàixback.
L’Envelat, situat a la pista exterior de Riera Seca, acollirà el ball més tranquil.
L’Orquestra Kràter, Xarop de Nit i una indispensable de la Festa Major
molletana, La Maravella. També acollirà el Ball de Rams i l’espectacle de
l’Esbart Dansaire.

L’alcalde va explicar que, a petició dels veïns de l’entorn del parc de Can Mulà,
l’Ajuntament ha reforçat els serveis de neteja, sanitaris i de seguretat. Tot i
això, Monràs va demanar a la ciutadania molt de civisme durant els dies de la
Festa Major, per tal de combinar la festa i el descans del veïns i que tothom en
pugui gaudir.

Altres activitats
Tot repetint l’èxit de l’any passat, i tal com van demanar els nens i nenes del
Consell dels Infants, enguany es programaran dues sessions de cinema infantil
a la fresca del parc de les Pruneres. Es projectaran Les aventures de Tadeu
Jones i El Chef i la recepta de la felicitat.
També repeteixen els concerts a la terrassa del Museu Abelló i una Nit Chill
Out a Ca n’Arimon.
No faltaran, com sempre, els espectacles tradicionals: gegants, castells,
diables, sardanes i activitats esportives.
També es mantenen els mateixos espais de festa, excepte per al Castell de
Focs de dimarts a la nit, que es faran des del pati de l’Escola Montseny i es
podran veure i gaudir des de la plaça de Pau Casals.

Morats i Torrats
Com cada any, les colles dinamitzen la competició festiva de la Festa Major. A
banda dels actes puntuables, però, també organitzen nombroses activitats per
a tots els públics. En aquest sentit, la colla dels Torrats destacava com a nova
activitat el Torneig de pàdel i explicava que han reforçat l’activitat del
Torratasques.
La colla Morada organitza també moltes activitats, entre les quals destaca la
recuperació de l’escula golfa, que han estat dos anys sense organitzar.

Bus gratuït per la Festa Major
Un any més, de dissabte a dimarts, el bus urbà allargarà el seu horari habitual
per facilitar els desplaçaments per la ciutat. Així, en acabar l’horari de
funcionament habitual, el bus continuarà, de manera gratuïta, fins a la
matinada, amb una freqüència de pas de 30 minuts. Per tant, durant la resta del
dia el bus urbà circularà seguint l’horari habitual del mes d’agost.
Horari del gratuït de Festa Major
Dissabte 17 d’agost de les 19.55 h a les 3.30 h
Diumenge 18 d’agost de les 18 h a les 3 h
Dilluns 19 d’agost de les 22 h a les 3 h
Dimarts 20 d’agost de les 22 h a les 2.30 h

Adjuntem el Programa de la Festa Major 2013 i una fotografia de la
presentació.
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