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Mollet celebra la Festa Major amb un gran èxit de
participació i sense incidències destacables





Durant els dies de Festa Major s’han organitzat prop d’un centenar
d’activitats amb una amplia implicació del teixit associatiu de la ciutat.
Gran acceptació per l’ampliació de l’oferta dirigida al públic més
infantil i familiar
La competició de les colles d’aquest any l’ha guanyat la Colla dels
.................................
Un any més la Festa ha mostrat el seu vessant més solidari amb
l’acapta de sang i amb la donació als bancs dels aliments dels diners
recaptats amb les entrades

Mollet ha celebrat la Festa Major d’estiu de l’11 al 18 d’agost amb una gran
participació en totes les activitats i una gran resposta a la iniciativa de l’Ajuntament
d’ampliar l’oferta dirigida al públic més familiar i infantil. En aquest sentit, han estat
molt ben rebudes i amb una gran participació de gent activitats com ara el Reggae
per xics al Parc de Can Mulà, la jornada de jocs de taula en família al Mercat Vell
o la Festa infantil amb escuma al Parc de les Pruneres.
Al marge de l’èxit dels concerts d’Hotel Cochambre i l’Orquestra Internacional
Maravella, els concerts que s’han fet a la terrassa del Museu Abelló així com
l’espectacle de les Chancletes, cal destacar l’acceptació que han provocat les
novetats d’enguany, com ara el trasllat del ball de rams al Mercat Vell, atenent una
petició històrica de la gent gran, el vermut popular, una petició del Franfurt Xurreria
que ha posat de manifest la implicació del comerç de la ciutat a la festa, o els
espectacles de circ i màgia.
Gran acceptació, també, pel que fa les jornades de portes obertes al Museu Abelló
i a la casa del pintor així com les que s’han fet al Menhir.
Un altre clàssic de la Festa Major de Mollet que també va aplegar un públic molt
nombrós va ser el pregó que es va fer, com és habitual, al balcó de l’antic
Ajuntament, a la plaça Prat de la Riba. El popular cantant Beni Cochambre va ser
l’encarregat de donar el tret de sortida de la festa amb el seu pregó. A més, el Parc
de Les Pruneres ha tornat a ser un punt de trobada per molta gent gràcies a les
nombroses activitats familiars.
L’alcalde Josep Monràs ha agraït als serveis de l’Ajuntament, a la Policia Municipal
i als Mossos d’Esquadra la seva actuació durant la Festa Major que ha fet que tot
funcionés amb normalitat i civisme.

Festa Major solidària: Prop de ............. euros per als bancs d’aliments de la ciutat i nou rècord
d’Acapta de Sang
Com els darrers anys, la Festa Major d’estiu ha tornat a mostrar el seu vessant
més solidari. Els diners recaptats amb les entrades dels concerts de Jazz al Museu
Abelló i el concert de l’Orquestra Internacional Maravella, s’han destinat
íntegrament als bancs d’aliments de la ciutat, uns serveis per a les famílies amb
menys recursos que compten amb el suport de l’Ajuntament de Mollet. En total s’ha
recaptat .......................................
Pel que fa al nombre de donacions de sang de l’Acapte de Sang organitzada per
les colles amb l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental s’ha aconseguit
arribar .....................................................
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