Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

17 dies de Festa Major d’hivern
Del 12 al 28 de gener, Mollet del Vallès viurà la Festa Major d’hivern de Sant
Vicenç, el patró de la ciutat. Hi haurà activitats per a tothom i per a tots els
gustos. Destaquen les organitzades per les entitats molletanes, com també
el Concurs de Fotografia, la presentació de la revista Notes, la Festa de
Ràdio Mollet, la Nit de l’Esport i la Cursa Popular.
La Festa Major d’hivern començarà aquest divendres 12 de gener amb la XXIII
edició del Concurs de Fotografia Sant Vicenç 2018. Es farà el lliurament dels
premis i la inauguració de l’exposició amb les millors imatges. Serà a les 19 h al
Centre Cultural La Marineta.
El mateix divendres 12, i també a La Marineta però a les 20.30 h, hi haurà un
concert de blues, jazz i Boogie-woogie a càrrec del virtuós del piano i compositor
Lluís Coloma. El recital pertany a la programació d’Arts i Escena de gener a març,
una part de la qual està integrada a la Festa Major d’Hivern.
Més cites ineludibles són el Cercavila amb el Moll Fer, l’actuació de l’Esbart
Dansaire, l’espectacle de foc amb La despertada d’en Beliac, La lluita d’en
Vicenç amb el Moll Fer, Els Balls i Figures del Ball de Diables i El Ball del Moll
Fer, i la Trobada de Gegants, entre d’altres
Per la seva banda, el Museu Abelló i Casa del Pintor ha organitzat tres jornades
de portes obertes i una visita comentada a l’exposició Abelló, un tast.
Notes i Festa de Ràdio Mollet
El dia de Sant Vicenç, el dilluns 22 de gener, es farà la presentació del número
33 de la revista Notes, dedicat al món de la moto a Mollet, a les 12.30 h a la Sala
Fiveller.
El 22 de gener, a les 18.30 h, el Mercat Vell serà l’escenari de la 37a Festa de la
Ràdio amb el lliurament dels premis Micròfon i Notícia de l’Any.
Nit de l’Esport i Cursa Popular
A la Festa Major d’hivern tampoc hi pot faltar la Nit de l’Esport, que ja ha arribat
a la seva 25ena edició. Serà el divendres 26, al Teatre Can Gomà. L’altra
protagonista de les activitats esportives és la XIX Cursa Popular de Sant Vicenç
– 8è Memorial Jordi Solé Tura, que se celebrarà el diumenge 28 de gener al matí.

Podeu consultar tota la programació al web municipal www.molletvalles.cat

(Adjuntem programa)
Mollet del Vallès, 10 de gener de 2018
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83
premsa@molletvalles.cat

