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La Vesprada obre el Nadal a Mollet
Aquest divendres 11 de desembre s’inicia la programació de Nadal a Mollet
amb moltes novetats al voltant de la Vesprada, en la que els comerços, la
il·luminació i les imatges i la Biblioteca de Can Mulà, que celebra el seu 25è
aniversari, en seran els protagonistes. El programa d’actes s’allargarà fins
el 5 de gener de 2016, nit de Reis.
La principal novetat de la programació d’aquest Nadal és la Vesprada, una
iniciativa municipal que comportarà que per primera vegada els comerciants de
Mollet organitzin una mena de shopping night amb la participació d’una
seixantena de botigues que obriran fins les 22 h.
Al marge d’allargar l’horari, els comerços de la ciutat també oferiran diverses
promocions, organitzaran activitats pròpies i repartiran les cartes per als reis i els
tradicionals fanalets per la nit màgica.
La Vesprada també inclou el videomapping titulat “La casa màgica”, que es
projectarà a la façana de l’antiga Casa de la Vila, i un ampli protagonisme de la
Biblioteca de Can Mulà que, coincidint amb el seu 25è aniversari, s’instal·larà al
carrer de nit oferint diverses activitats com ara una projecció interactiva per
commemorar el 150è aniversari de la publicació d’”Alícia al país de les
meravelles”.
A més, la música en directe i al carrer també serà protagonista d’aquestes festes
a Mollet amb l’animació que oferiran la coral molletana Estoc de Veus i la
Dixieland Mobie Dixie.
Pel que fa la il·luminació nadalenca, també per primera vegada s’hi afegeix la
masia de Can Borrell, que es convertirà en la Casa del Tió.
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