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ARTS 
ESCÈNIQUES
Teatre Can Gomà 
C. Castelao, 2

Mercat Vell
Pl. Prat de la Riba, 6

ARTS
PLÀSTIQUES
Museu Abelló 
C. Berenguer III, 122

CC La Marineta
Pl. Església, 7

ARTS
MUSICALS
Mercat Vell
Pl. Prat de la Riba, 6

Centre de Serveis 
El Lledoner 
Pl. Cinco Pinos, 1

ARTS
VISUALS
Centre de Serveis 
El Lledoner 
Pl. Cinco Pinos, 1

LA TRAMOLLA
Espai d’art i creació
C. Santa Bàrbara, 50
Tel. 717 71 24 83
www.latramolla.cat
      latramolla

CRA’P
Pràctiques de creació 
i recerca artística
C. Anselm Clavé, 67, 3r
www.cra-p.org
      cra-p.org

SALA FIVELLER
Rbl. Fiveller, 7
661 92 86 53a
toniamaya60@gmail.com
      salafiveller

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS DE LA  CIUTAT!



Dissabte 4 de FEBRER / 20 h/ Teatre Can Gomà

SPEER
Cia. Increïble Produccions
Autora: Esther Vilar. Intèrprets: Pep Munné, Xavier Ripoll.
Direcció: Ramon Simó.

Després de sortir de la presó, Albert Speer rep 
un historiador funcionari de la RDA en el seu antic
despatx, un edifici actualment en obres de reforma, on 
Speer havia desenvolupat el projecte de remodelació 
de Berlín, rebatejada Germania, com a capital del Reich 
per a després de la victòria del nazisme que no es va 
produir. Va passar llargues hores amb Hitler planificant 
tots els detalls d’aquesta megalòpoli. De la conversa 
amb el seu interlocutor, en surten reflexions sobre el 
poder, la barbàrie i la visió i revisió de la història recent.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Anticipades: 10 € / El mateix dia: 12 €
Abonament per a grups: 8 € /entrada (a partir de 10 entrades, només en venda anticipada)
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Centre Cultural La Marineta: pl. de l’Església, 7. De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, una hora abans de l'espectacle (si queden entrades)



Diumenge 26 de FEBRER
12 h/ Teatre Can Gomà

LA MOTXILLA DE L’ADA
Cia. Teatre al Detall

L’ Ada es troba amb els seus millors amics per jugar... 
Ara ja no porta aquella motxilla feixuga que tant li
pesava, que no la deixava ser qui és. Amb aquella 
motxilla, l’Ada sentia que no encaixava amb el que
suposem que ha de ser un nen o una nena. Però ara 
ja ha trobat el seu lloc. Un espectacle que ens parla
de la identitat de gènere, perquè allò de nen-nena, 
home-dona, blau-rosa, fort-feble... potser ha de
canviar definitivament. Guanyador del Premi de la 
Crítica 2021 al Millor Espectacle per a Públic Familiar.

Org. La Xarxa Mollet ENTRADA Preu: 7 €  
ADQUISICIÓ
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Centre Cultural La Marineta: pl. de l’Església, 7. De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, una hora abans de l'espectacle (si queden entrades)



Divendres 3 i dissabte 4 de MARÇ
21 h/ Teatre Can Gomà

FOLLIA, 7 GLOPS DE DELIRI
Esbart Dansaire de Mollet del Vallès

Amb el vi com a protagonista, l’espectacle ens 
submergeix en tot allò que es crea al voltant
d’aquesta beguda mil·lenària, i també en el seu ús 
social: la festa, el clima social proper, el
nostre jo vertader -amb les nostres virtuts 
i defectes-, l’aflorament dels tan criminalitzats 
set pecats capitals.

ENTRADA Preu: 15 € / Socis 13 €
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Centre Cultural La Marineta: pl. de l’Església, 7. De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, una hora abans de l'espectacle (si queden entrades)



Preu únic: 10 €
Abonament per a grups: 8 € /entrada (a partir de 10 entrades, només en venda anticipada)
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Centre Cultural La Marineta: pl. de l’Església, 7. De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, una hora abans de l'espectacle (si queden entrades)

Una obra de teatre documental i multidisciplinari, on 
s’explica com van viure les iaies a través del seu
testimoni captat en videotrucada. Es tracta d’un 
espectacle immersiu, on el públic entrarà al menjador 
de casa la iaia per reconstruir i reviure la seva història. 
Aquesta reconstrucció es farà partint de material 
documental real extret de videotrucades fetes amb 
diferents iaies. Quan parlem de la història de les nostres 
iaies, segurament poetitzem una memòria nostàlgica, 
en alguns moments dura, però també romàntica. 
És aquesta la història que les defineix?

Org. Ajuntament de Mollet

ENTRADA

Dissabte 11 de MARÇ / 19 i 21 h/ Teatre Can Gomà

CICLE DES DE L’ESCENARI: IAIA
Cia. Mambo Project

8 DE MARÇ. 



Diumenge 19 de MARÇ
 12 h/ Teatre Can Gomà

EN JOAN SENSE POR
Cia. La Roda Produccions

De què teníem por quan érem petits? Dels monstres, 
la foscor o dels sorolls? Doncs en Joan no té por
de res! A casa seva ho han provat tot, així que 
decideixen contractar una agència d’aventures que 
els organitzarà un terrorífic cap de setmana en una 
casa encantada. Però, alerta! El jardí de la casa
encantada amaga un secret que serà determinant 
per descobrir si en Joan acaba coneixent la por.

Org. La Xarxa Mollet 

ENTRADA Preu: 7 €  
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Centre Cultural La Marineta: pl. de l’Església, 7. De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, una hora abans de l'espectacle (si queden entrades)



Diumenge 16 d’ABRIL
18 h/ Teatre Can Gomà

LA DEL SOTO DEL PARRAL
Sarsuela amb llibret de L. Fernández de Sevilla 
i A. C. Carreño i música de R. Soutullo i J. Vert. Durada 
Direcció musical: Daniel Pérez Fernández.
Direcció escènica: Paquita Santisteban.

Sarsuela ambientada en una finca segoviana del segle 
XIX. Relata com les xafarderies i els rumors sense 
fonament posen en perill amistats i amors. Els personat-
ges principals són Aurora i Germán, matrimoni de 
llauradors als quals l’amo de la finca els deixa la terra  
en usdefruit. Miguel és el fill de l’amo, promès amb 
Àngela, una noia del poble amb qui el pare de Miguel 
havia mantingut relacions només conegudes per 
Germán, que intenta impedir la boda sense rebel·lar el 
secret, però això fa que es malfiïn els uns dels altres.

Org. Fòrum Abelló, Associació musical Sarsuela de Mollet, 
amb la participació de l’Aula Lírica de Granollers

ENTRADA Anticipades: 18 € / El mateix dia: 20 € (Durada. 2 hores)
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Centre Cultural La Marineta: pl. de l’Església, 7. De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h 
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, una hora abans de l'espectacle (si queden entrades)



Dissabte 29 d’ABRIL / 20 h/ Teatre Can Gomà

DID 2023: SPIRITUAL 
BOYFRIENDS
Núria Guiu

L’espiritualitat i concretament la pràctica del ioga 
és el marc contextual utilitzat en l’actuació per
qüestionar les polítiques de poder i els cossos 
disciplinats.

Organització: Ajuntament de Mollet del Vallès
Col·laboració: CRA’P

ENTRADA

En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Centre Cultural La Marineta: pl. de l’Església, 7. De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h 
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, una hora abans de l'espectacle (si queden entrades)

Preu únic: 10 €
Abonament per a grups: 8 € /entrada (a partir de 10 entrades, només en venda anticipada)



Diumenge 30 d’ABRIL
18 h/ Teatre Can Gomà

DID 2023: BIG BOUNCE
Colectivo Big Bouncers
Coreografia i interpretació: Cecilia Colacrai, 
Mireia de Querol i Anna Rubirola. 

Big Bounce és una peça escènica centrada en el 
moviment i la paraula que gira entorn del concepte 
d’origen i que juga a desplegar possibles futurs, derivats 
d’un mateix origen. Big Bounce proposa un viatge que 
qüestiona la temporalitat del fet escènic a partir de 
cossos que es transformen, es substitueixen i es 
complementen contínuament.

Org. CRA’P

ENTRADA Preu únic: 5 € 
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Centre Cultural La Marineta: pl. de l’Església, 7. De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, una hora abans de l'espectacle (si queden entrades)



Dissabte 13 de MAIG / 20 h/ Teatre Can Gomà

TEATRE: LA PELL FINA
Cia. Príncep Totilau
De Carmen Marfà i Yago Alonso, amb Àngela Cervantes, 
Biel Durán, Francesc Ferrer i Laura Pau.

Comèdia on es parla de tot allò que no estem preparats 
per dir ni per rebre. Dir la veritat està molt bé,
però… què passa quan aquesta veritat ofèn? Cal dir-la? 
Aquesta obra reflexiona, en clau d’humor, sobre
la manera que tenim de tractar-nos. Ens cuidem prou 
els uns als altres? Temes com la maternitat, el
talent o les relacions de parella posen de manifest que 
tenir cura dels altres continua sent una
assignatura pendent.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA

En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Centre Cultural La Marineta: pl. de l’Església, 7. De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h 
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, una hora abans de l'espectacle (si queden entrades)

Anticipades: 10 € / El mateix dia: 12 €
Abonament per a grups: 8 € /entrada (a partir de 10 entrades, només en venda anticipada)



Divendres 10 de FEBRER
19 h/ El Lledoner

Música d’autores
LA PAU
Intèrprets: Paula Giberga (veu) i Vicenç Solsona (guitarra)

Després del seu pas per La Folie, La Pau ens presenta 
el seu projecte més íntim i personal. Un recull de
composicions pròpies que ballen entre pop, soul i r&b, 
amb lletres crues, directes i vitalistes, que parlen 
de la quotidianitat, d’estimar-se de manera autèntica, 
de despullar-se per vestir-se amb més seguretat. 
Cançons on busca les respostes de tot allò que mai 
ningú li va explicar, que van directes al moll de l’os.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)
Per reservar l’entrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a
ellledoner@molletvalles.cat



Divendres 10 de MARÇ
19 h/ El Lledoner

Gratuïta (aforament limitat)
Per reservar l’entrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a
ellledoner@molletvalles.cat

ENTRADA

Música d’autores
SOL ESCOBAR
Intèrprets: Sol Escobar (veu) i Martín Meléndez (violoncel)

Sol Escobar, veu, guitarra i compositora colombiana, 
ens presenta el seu projecte ple de reflexions. 
De manera simbiòtica combina l’elegància d’una 
posada en escena experimentada, amb la seva 
impactant i versàtil veu, carregada de rics matisos. 
El resultat són unes cançons plenes de sentiment 
i força.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès



Divendres 17 de MARÇ
21 h/ Mercat Vell

SWING
L'Orquestra del Baix Montseny 
i Estoc de Veus
Música i ball donen el tret de sortida al 40è aniversari 
d'Estoc de Veus!

Alegria, energia i dinamisme a ritme de SWING 
és el que vol transmetre aquest concert-ball produït 
per l’Orquestra del Baix Montseny, amb la col·laboració 
d’Estoc de Veus, sota la batuta de J.M. Aparicio. 
Música i ball donen el tret de sortida al 40è aniversari 
d’Estoc de Veus!

ENTRADA Preu ÚNIC: 6 €  
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Centre Cultural La Marineta: pl. de l’Església, 7. De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, una hora abans de l'espectacle (si queden entrades)



Dissabte 25 de MARÇ 
18 h/ Parc de Can Mulà

Concert familiar 

LA GIRA DELS 25 
DÀMARIS GELABERT & THE 
GROW UP SINGING BAND
La Dàmaris celebra els vint-i-cinc anys de carrera 
amb una gira de luxe, acompanyada per la increïble 
The Grow Up Singing Band. A l'escenari també 
comptarà amb la participació d'un espectacular grup 
de ballarins i del pianista i director musical Àlex 
Martínez. Un concert pensat per a tota la família per 
gaudir escoltant, cantant i ballant les cançons que 
han fet coneguda a l'artista i també les seves últimes 
novetats.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Lliure



Divendres 21 d’ABRIL
19 h/ El Lledoner

Música d’autores
ITZIPA
Intèrprets: Aura Mauri (veu i guitarra) i Anna Jané (veu i 
clarinet)
Itzipa és un projecte musical que es mou per l'arrel 
tradicional, agafant tant sons mediterranis com de 
tot el món. La seva essència parteix del joc de les veus 
d'Anna Jané i Aura Mauri. Són parts que s'uneixen 
i se separen. Són estats en transició. Amb Estatz, 
el seu primer treball, volen arribar a les persones 
perquè transitin amb elles en aquest viatge musical 
de sensacions i sentiments.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)
Per reservar l’entrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a
ellledoner@molletvalles.cat



Divendres 26 de MAIG
19 h/ El Lledoner

Gratuïta (aforament limitat)
Per reservar l’entrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a
ellledoner@molletvalles.cat

ENTRADA

Música d’autores
MARTA SHANTI
Intèrprets: Marta Shanti (veu i guitarra) 
i Dídac Santiesteban (guitarra)

La música de Marta Shanti beu de la nova cançó 
catalana, del pop-rock britànic, estatunidenc 
i espanyol, del folk català i del country americà, 
fusionat amb tocs de soul, funky i ritmes beat 
psicodèlic. Música d’autora, reivindicativa i sensible, 
que convida a navegar per les aigües del 
subconscient adormit; un oasi de pausa per mirar-se 
endins i compartir un trosset de vida.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès



Diumenge 26 de FEBRER / 18 h/ El Lledoner

L’art i el cinema
LA DAMA DE ORO
Direcció: Simon Curtis (GB, 2015)

L’any 1998, Maria Altmann, una dona jueva que 
va fugir de la II Guerra Mundial, torna al seu país per
reclamar les propietats que els nazis van confiscar 
a la seva família. El cèlebre retrat del pintor Gustave
Klimt, Retrato d’Adele Bloc-Bauer, es troba entre les 
pertinences robades. Aquest és el punt de partida
d’aquesta història basada en fets reals.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a 
ellledoner@molletvalles.cat.



L’art i el cinema
BIG EYES
Direcció: Tim Burton (EUA, 2014)

Basada en una història real ocorreguda a la dècada 
dels cinquanta, narra la història de Margaret i Walter
Keane, una parella famosa al món de l’art pel curiós 
cas de plagi consentit i després reclamat de la
pintora. Conegut pels seus curiosos retrats d’ulls 
sobredimensionats, Walter passa molts anys gaudint
de la seva fama artística, que es convertirà en una 
ambició patològica.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

Diumenge 19 de MARÇ / 18 h/ El Lledoner

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a 
ellledoner@molletvalles.cat.



L’art i el cinema
MAUDI I EL COLOR DE LA VIDA
Direcció: Aisling Walsh (Canadà, 2016)

Aquesta és la història real de la pintora canadenca 
Maud Lewis quan va conèixer l’amor de la seva vida,
un esquerp pescador per qui va començar a treballar 
quan era molt jove, amb l’esperança 
d’allunyar-se de la família i guanyar independència. 
Les seves pintures van arribar a ser vistes i reconegu-
des per tots els racons del país i la van convertir en 
una de les artistes més representatives del Canadà.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

Diumenge 16 d’ABRIL / 18 h/ El Lledoner

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a 
ellledoner@molletvalles.cat.



L’art i el cinema
MIDNIGHT IN PARIS
Direcció: Woody Allen (EUA, 2011)

Gil, exitós guionista de Hollywood, arriba a París
amb la família de la seva xicota. Durant el viatge, els
defectes de la seva relació amorosa surten a la llum 
i mentre la seva xicota passa els seus dies al costat
d’un vell amic, ell agafa un taxi a mitjanit, que el 
portarà en un viatge al passat durant tota una
setmana, on farà sortides nocturnes amb Picasso, 
Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein, entre d’altres.

Org. Ajuntament de Mollet del Vallès

Diumenge 21 de MAIG / 18 h/ El Lledoner

ENTRADA Gratuïta (aforament limitat)

Per reservar l’entrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a 
ellledoner@molletvalles.cat.



Del 15 de DESEMBRE 12 de MARÇ / L’Aparador del Museu Abelló

Cicle Diàlegs amb Abelló
ELS QUADERNS DE LA CASA 
DE MARU GODAS
La casa i el quadern són espais comuns on 
refugiar-se, on trobar-se per dialogar. He vingut a 
dibuixar a la Casa Museu tractant d’establir aquest 
diàleg amb el mestre.
I sí, et parla. Et parlen les seves pintures, els seus 
objectes de la col·lecció, però sobretot et parla
l’energia de la passió per la bellesa que concentra 
aquest espai únic.

Gratuïta 24 hENTRADA HORARI



Del 16 de DESEMBRE al 18 de JUNY / Museu Abelló

LA COL·LECCIÓ VISCUDA, 
LA VIDA PINTADA 
Abelló 100 ANYS
La col·lecció viscuda, la vida pintada vol ser un passeig 
pels llocs, les persones i els objectes que el van fer com 
a artista i com a col·leccionista. Un tot que començà a 
somiar el 1946, quan de ben jove proclamà la il·lusió de 
tenir un museu. L’exposició arrenca amb un objecte de la 
seva col·lecció: una cadira de barberia, des d’on assistim 
a la construcció del seu jo. Joan Abelló s’autoretratà 
sovint i demanà també a centenars d’artistes que el 
retratessin. Alguns d’aquests retrats que habitualment 
habiten la Casa Museu són avui a l’exposició com un 
mirall més. Com els seus referents, Joaquim Mir, 
Pere Pruna i Carles Pellicer, o el que és el mateix, la 
sensualitat del color, el valor de la composició i l’amor 
pel col·leccionisme.

De novembre a març / Dijous i divendres, de 16 h a 19 h / Dissabte, d’11 h 
a 14 h i de 16 h a 19 h.  / Diumenges i festius (excepte dilluns), d’11 h a 14 h
D’abril a octubre / Dijous i divendres, de 17 h a 20 h. / Dissabte, d’11 h a 14 h
i de 17 h a 20 h. / Diumenges i festius (excepte dilluns), d’11 h a 14 h

HORARI
Gratuïta

ENTRADA



Del 2 al 28 de FEBRER / La Marineta / Avantcapella

“EL JARDÍ D’ONÍRIA” 
D’ELECTRIKNIPPLES
Endinsat en el procés creatiu d’ElectrikNipples, 
l’artista aconsegueix transformar la teva personalitat 
i els teus somnis en una obra d’art. A través de la 
pintura, l’artista dona vida a jaquetes exclusives 
plenes de fantasia i màgia que, en dur-les, et fan 
formar part de l’obra i cuiden la teva energia.

Inauguració: Dijous 2 de febrer, a les 19 h

De dilluns a divendres, de 15.15 h a 21,30 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
(Aforament limitat)

HORARIGratuïtaENTRADA



De dilluns a divendres, de 15.15 h a 21,30 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
(Aforament limitat)

Del 3 al 27 de FEBRER / La Marineta

GALERIAS MARINETE
Abelló 100 ANYS
Primeres exposicions de Joan Abelló a Mollet 1942-1945

L’any 1942, Joan Abelló fa la seva primera exposició. 
Es tracta d’una col·lectiva que fa amb altres
companys pintors: Joan Castellsagués i P. Rosés. 
Casualment, la fan a La Marineta, que ja es feia servir
com a sala d’exposicions i que anomenaven Galerias 
Marinete. Sembla que allà Abelló va vendre el seu
primer quadre. En aquesta exposició es recullen 
fotografies i obra pictòrica relacionada amb les
primeres exposicions que va fer Abelló a Mollet.

Inauguració: Divendres 3 de febrer, a les 19 h

HORARI
Gratuïta

ENTRADA



Del 3 al 28 de MARÇ / La Marineta

8 DE MARÇ
“TIERRA QUEMADA”
Artistes CREA

Tierra quemada és una expressió de trista actualitat 
i possiblement el títol més compromès que l’associació 
hagi abordat fins al moment. La política de terra 
cremada és una estratègia militar consistent a destruir 
tot allò que li pugui ser útil a l’enemic mentre avança 
o es retira per una zona. No es limita a collites o 
queviures, sinó que es tracta d’eliminar qualsevol 
possibilitat de refugi o transport a l’enemic, pretén 
destruir la voluntat de resistir mitjançant intimidació, 
provocant sofriment a les poblacions locals, ja que 
destrueix les seves propietats i mitjans de subsistència. 

Inauguració: Divendres 3 de març, a les 19 h

De dilluns a divendres, de 15.15 h a 21,30 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
(Aforament limitat)

HORARIGratuïtaENTRADA



De dilluns a divendres, de 15.15 h a 21,30 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
(Aforament limitat)

5 de maig / 20 h / La Marineta

L’HABITACIÓ DEL 
FARMACÈUTIC 
Mostra audiovisual col·lectiva
Amb l’objectiu de fer difusió cultural de projectes de 
producció emergent, creadors emergents ens
mostren tota classe d’obres audiovisuals en les diverses 
estances de l’antic hostal de La Marineta:
curtmetratges, documentals, videoart, vídeo mapping.

Obertura: divendres 5 de maig, a les 20 h

HORARI
Gratuïta

ENTRADA



www.molletvalles.cat

@ajmollet

ajuntamentmollet

viumollet
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