Entrades
Les entrades de la Festa Major es posaran a la venda el dilluns 16 d’agost a les
18 hores. Es podran adquirir en línia a través de la plataforma
https://molletvalles.koobin.com
Presencialment, es podran comprar al Mercat Vell del 16 al 19 d’agost, de 18 h
a 21 h, i a la Marineta del 20 al 24 d’agost, de 10 h a 12 h i de 17 h a 21 h.
Cada persona podrà comprar un màxim de 4 entrades per espectacle
Tindran un preu d’entre 1 i 3 euros i la recaptació anirà, íntegrament, al Banc
dels Aliments de la ciutat. El Mercat Vell i la Marineta seran, a més, els punts
d’informació de la Festa Major.
ATENCIÓ ! No hi haurà taquilla als espais dels espectacles.
La venda de les entrades i dels mocadors i dels materials de les colles serà
també al Mercat Vell del 16 al 19 d’agost, de 18 h a 21 h.



Colla del Torrats
Colla dels Morats

www.torrats.com/botigueta
www.morats.es

Pregó
Enguany el pregó serà de caire institucional i es farà el dissabte 21 d’agost al
Teatre Can Gomà. Per raons sanitàries, No serà obert al públic i només
s’hi pot accedir per invitació
Anul·lació del Castell de Focs
També per evitar aglomeracions, enguany No hi haurà Castell de Focs
Els espais de la Festa Major


Envelat a la pista exterior del pavelló de Riera Seca à aforament 450
persones assegudes



Parc de Can Mulà à aforament de 400 persones assegudes



Mercat Vell à aforament de 172 persones assegudes



Terrassa del Museu Abelló à aforament de 65 persones assegudes



Pati de Col·legis Nous à aforament de 300 persones assegudes



Colla dels Torrats à Pati de l’escola Montseny (tots els seus actes) 300
persones assegudes



Colla dels Morats à Pati de l’IES Aiguaviva (tots els seus actes) 300
persones assegudes

Autobusos i zona blava
El servei de bus urbà serà gratuït del 21 al 24 d’agost, amb una freqüència de
pas de 30 minuts. Dissabte 21, de les 20.37 a les 1.30 h
Diumenge 22, de les 18 a les 1.30 h
Dilluns 23, de les 22.26h a les 1.30 h
Dimarts 24, de les 22.26h les 1.30 h
La zona blava serà gratuïta del 10 al 24 d’agost, ambdós inclosos
Portes obertes al Museu Abelló
Dissabte 21 d’agost, de 17 a 22 h
Diumenge 22 d’agost, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h
Dilluns 23 d’agost, de 17 a 22h
Visita comentada a la Casa del Pintor
Dissabte 21 d’agost, 19 h i 20 h
Diumenge 22 d’agost, 12 h, 19 h i 20 h
Dilluns 23 d’agost, 19 h
Dimarts 24 d’agost, 19h
Aforament limitat (amb reserva prèvia)
Exposicions al Museu
La menjadora i Latung La La, de David Ymbernon
4’ 33”, de Raquel Friera
Adoració a la humanitat, de Xavi Mira
L’hora del Te, de Lara Costafreda
Entitats
Les entitats que faran possible la Festa Major seran AMAM, Associació de
Col·leccionistes, Ball de Diables, Associació de Donants de Sang del Vallès
Oriental, Casal Cultural, Castellers de Mollet, Colla dels Morats, Colla dels
Torrats, Colla Gegantera, Club d’Escacs Mollet, Museu Abelló, Parròquia de
Sant Vicenç, Ràdio Mollet, Tradicions i Costums i Vallès Visió.

