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Festa Major 2016: solidaritat, divertiment i milers de
persones omplint espais i carrers








235 persones, 30 d’elles per primera vegada, participen a la capta de
sang de la Festa
Més de 2.500 € recaptats per als bancs d’aliments de la ciutat
ADIMO suma gairebé 15.000 metres nedats per promoure l’esport
adaptat
La competició de les colles se l’emporten els Morats que també
guanyen el punt solidari de la capta de sang
Una mitjana de 5.000 persones assisteixen diàriament als actes de
Can Mulà des de divendres fins dimarts
De nou, resposta massiva a les activitats destines al públic infantil i
familiar
Els espectacles del Museu Abelló i de l’envelat exhaureixen les
entrades

Un any més, les prop d’un centenar d’activitats, moltes d’elles destinades al
públic infantil i familiar, tant les organitzades per l’Ajuntament com per les
diverses entitats, han tingut una resposta massiva per part de la ciutadania.
Can Mulà ha estat l’espai que ha aplegat més públic: prop de 6.000 persones
van assistir al Va parir Tour – Ràdio Flashback i al concert d’Hotel Cochambre.
Unes 4.000 al concert de la Fundació Toni Manero i també milers de persones
van gaudir del concert de Toreros Muertos i de la MiT de les Colles.
D’altra banda, destacar també l’èxit de públic que han tingut les jornades de
portes obertes i els concerts de jazz, gospel i soul del Museu Abelló exhaurint
totes les entrades, com també ha passat als espectacles que s’han dut a terme
a l’envelat.
Pel que fa les activitats de les colles de Morats i Torrats, com ara la Mit de les
Colles, el Circ i la Màgia Torrada, la Invocació del Moll Fer, la Cursa en Roba
Interior o totes les activitats de Nadal i Reis, també han comptat amb una gran
afluència de públic.

Aquesta Festa Major, la competició de les colles ha estat per a la Colla Morada
que l’ha guanyat amb 9 punts, front els 6 que ha aconseguit la Colla Torrada.
Un altre clàssic de la Festa, que també ha aplegat força públic, ha estat el pregó,
a la plaça Prat de la Riba, a càrrec del polifacètic José Corbacho qui es declarava
Morrat, una barreja de Morat i Torrat. A més, el parc de les Pruneres, ha tornat
a ser un espai molt concorregut per assistir a activitats com ara les gimcanes
infantils, la festa de l’escuma, circ, màgia, gegants, cinema a la fresca ...
Tot i l’assistència massiva de públic, la tònica general ha estat la normalitat, el
civisme i la festivitat, motiu pel qual l’alcalde Josep Monràs vol agrair a tots els
molletans i molletanes, i als que han vingut de fora, el seu comportament. Així
mateix, fa extensible aquest agraïment als serveis de l’Ajuntament, a la Policia
Municipal, als Mossos d’Esquadra i als voluntaris de protecció civil i Creu Roja
per la seva actuació durant la Festa.
La Festa més solidària
Com en els darrers anys, els diners recaptats en els espectacles de pagament
de la Festa Major es destinaran 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. Així, hi ha hagut activitats amb un preu simbòlic com els concerts del
Museu Abelló o el concert de l’Orquestra Internacional Maravella que amb
permès recaptar més de 2.500 € que es donaran als bancs d’aliments.
Coincidint amb el desè aniversari d’aquesta iniciativa, pel fa al nombre de
donacions de sang de la capta organitzada per les colles juntament amb
l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, s’han superat notablement
les donacions respecte l’any passat fins arribar a les 235. És dóna la
circumstància que 30 persones han donat sang per primera vegada.
Així mateix, la vessant solidària també ha estat present a Ca n’Arimon on
l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional, Física i Sensorial de Mollet i
Comarca (ADIMO) organitzava una activitat en la que s’han sumat gairebé
15.000 metres nedats per donar visibilitat a l’esport adaptat i promoure el projecte
Aquadimo.
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