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Salutació de l’Alcalde

La nostra aportació ha de continuar sent 
l’alegria i la participació responsable. 

Màxima participació de la mà del ferm com-
promís de tots i totes en contra de les agres-
sions sexistes en espais festius. Seguirem 
mantenint les actuacions i els punts d’aten-
ció durant tota la Festa Major.

Vilatans i vilatanes i tots aquells que s’inte-
ressen i s’apropen a casa nostra per Festa 
Major: ens esperen dies de retrobament, de 
novetats i de goig. Tot ja és a punt: des dels 
actes més tradicionals a les novetats més 
lluminoses. 

Molinenques, molinencs, us convido a viure 
la Festa Major amb la passió de sempre. 
Celebrem-la assenyadament i gaudim de 
tornar a sentir l’olor de pólvora i de com es 
crema el foc.

Xavi Paz
Alcalde de Molins de Rei

Visca la Festa Major!
Visca Molins de Rei !

 quest any, la Festa Major de Sant Miquel  
 recupera el seu esperit. Aquest és el 
primer pensament que he fet  quan he pogut 
llegir aquest programa en tota la seva 
globalitat.

Torna i tindrem una Festa Major plena 
d’oportunitats per tornar a l’aire lliure, per 
trepitjar els nostres carrers i per conèixer 
artistes molinenques i molinencs, que 
tindran una gran presència durant la festa. 
S’han fet molts esforços d’organització 
perquè el retorn als carrers sigui segur i, 
tant de bo, durador. Aquí vull deixar constàn-
cia del meu agraïment a tothom que ha 
treballat per fer realitat aquesta celebració.

La ciutadania ens hem guanyat, a base de 
sensatesa, el dret a tornar al carrer per 
celebrar la Festa Major. Serà possible, 
també, gràcies a la col·laboració d’entitats i 
col·lectius que es preparen durant 365 dies 
per culminar la Festa Major de Molins de Rei. 

A



Salutació de la Regidora de cultura 

 s una gran alegria poder parlar de la
 Festa Major de Sant Miquel. De tornar a 
referir-nos als actes al carrer, de les activi-
tats per a grans i petits, i d’anar a fer el 
vermut o de concert. Podem tornar a parlar 
de la Festa Major de Molins de Rei, de la seva 
cultura popular i del fet que, enguany, els 
actes es propaguen com la pólvora per tots 
els racons de la ciutat. 

Els actes estan programats en un format que 
sigui segur, ja que la situació pandèmica 
encara no ens ha abandonat del tot. Hem 
intentat no deixar-nos res, pensar en tots els 
públics, en les molinenques i molinencs i en 
els que ens visiten perquè saben que la 
nostra Festa Major val la pena.

Podrem reviure l’emoció amb el lluïment 
dels Diables, els Dimonis, l'Entxuscat i el Cuc.

El Parc de la Mariona serà un centre neuràl-
gic de les manifestacions de cultura popular, 
perquè, malgrat el format estàtic, permetrà 
la participació amb els tallers programats.

La plaça de l’Ajuntament serà l’escenari, el 
dissabte 2 d’octubre, del lluïment del Camell, 
la nostra bèstia, que enguany celebra el seu 
40 aniversari.

Repetirem l’experiència de la fira sense 
soroll al Parc de la Mariona i, aquest any sí, 
podrem reprendre la Cursa de Sant Miquel 
en la seva 42a edició el diumenge dia 26. 
També tindrà un format segur, en disminuïm 
el recorregut i suprimim el lliurament de 
medalles per aquest mateix motiu.

Dos espectacles lluminosos i musicals 
executats per drons seran la novetat 
d’aquesta Festa Major, una explosió de so, 
llum i color que atenuarà, creiem, la tristor 
d’acomiadar un any més la festivitat de Sant 
Miquel.

L’èxit de la nostra Festa Major, però, el garan-
teix la implicació i la responsabilitat de tots 
els ciutadans i ciutadanes, i les entitats. 
Gaudim tot el que puguem!

Molt bona Festa Major!

Visca Molins de Rei!

É

Ainoa García Ballestín
Regidora de Cultura



PROGRAMA D’ACTIVITATS 2021

ASSAIG OBERT ESBART INFANTIL
Lloc: pista de la Peni - Hora: 17.30 h
Vine a ballar amb nosaltres danses tradicio-
nals i coneix l'escola de l'Esbart.
Activitat dirigida a nens i nenes a partir de 6 anys.
Organitza: Esbart Dansaire de Molins de Rei.
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor CINEMA A LA FRESCA:

COM ENSINISTRAR UN DRAC 3
Lloc: Petanca de Riera Bonet - Hora: 22 h
Animació per ordinador, acció, fantasia... i dracs!
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

PREGÓ DE FESTA MAJOR
Lloc: La Peni - Hora: 20.30 h
A càrrec del Festival de Cine de Terror
de Molins de Rei.
Reserva la teva plaça a: www.ja.cat/pregomdr2021

REPIC DE CAMPANES
PER ANUNCIAR LA FESTA
Hora: 20.15 h

Divendres 24 de setembre

Dissabte 25 de setembre

BLUE HEART EN CONCERT
Lloc: plaça de la Pau (Barri de l’Àngel) 
Hora: 22 h
Blues, rock, pop... versions de temes actuals.
Guitarra (Carles), bateria (Àlex), veu i teclats (Maria), 
tots ben combinats per passar una bona vetllada. 
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

TALLERS DE FOC
Lloc: Parc de la Mariona - Hora: de 10 a 14 h
Les colles de foc ens han preparat
activitats i tallers per a tots els públics.
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Organitza: Grup del Drac “Cuc”, Entxuscat, 
Diables de l’Agrupa i Dimonis.

DESPERTA EL CAMELL
Lloc: pati de Ca n’Ametller - Hora: de 10 a 14:30 h
Activitats dirigides als més menuts, amb jocs i 
activitats de temàtica camellaire.
No cal inscripció prèvia. L’accés al recinte serà amb 
control d’aforament.

El preu de l’entrada és de 2 € per infant menor de 12 anys.

Organitza: Amics del Camell

Tots els actes estan organitzats per o amb la col·laboració de l’Ajuntament de Molins de Rei



FESTA MAJOR SANT MIQUEL 2021

URBAN BATTLE CUP
Lloc: Carpa Mariona - Hora: a partir de les 17 h
1a part – a partir de les 17 h
Batalles de rap on 16 participants lluitaran en un quadre eliminatori 
on es farà “1 vs 1” amb diferents modalitats on el jurat decidirà el 
guanyador. Els tres guanyadors tindran un  premi.

2a part – a partir de les 20 h
Micro lliure, on tots els artistes que vulguin promocionar-se 
podran apuntar-se per cantar.
De les 17 a 21 h – Primera part
De 22 h a 0 h – Segona part de concerts

3a part – a partir de les 22 h
Una nit durant la qual artistes professionals del rap com
La Cantera vindran a actuar

Tota la informació i inscripcions de l’activitat a 
l’instagram @Mol.inside. Organitza: Molinside

5è ANIVERSARI DEL PETIT
CAMELL: PETROLI EN CONCERT
Lloc: pati de l’Escola la Sínia - Hora: 19 h
Activitat gratuïta, però amb aforament limitat.
Reserva la teva plaça a: www.petrolicamell.eventbrite.es
Organitza: Amics del Camell

Dissabte 25 de setembre

THE KID, de Charles Chaplin
Lloc: La Peni - Hora: 20 h
Música de Martí Carreras Almar, interpretada 
en directe al piano per Rodrigo de Vera

Entrades anticipades a www.entrapolis.com
o a taquilla el mateix dia de la projecció

Organitza: Cineclub Hal 2002

LLUÏMENT DE LES ENTITATS DE FOC
Lloc: Parc de la Mariona - Hora: 21 h
Organitza: Grup del Drac “Cuc”, Entxuscat, 
Diables de l’Agrupa i Dimonis.
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

IMPRODERADAS CLUB
Lloc: plaça de la Pau - barri de l’Àngel
Hora: 22 h
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

EL MOTIVADOR amb Fel Faixedas
Lloc: Foment Cultural i Artístic - Hora: 21.30 h
Venda anticipada a www.entrapolis.com
Organitza: Foment Cultura i Artístic

TALLER DE DISSENY DE GORRES
Lloc: antic Camp de futbol
(barri de Sant Bartomeu) - Hora: 11 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.

TALLER D’IMANTS DE NEVERA
Lloc: carrer de Bonavista - Hora: 12 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.

XURRETADES a càrrec del Mag Xurret
Lloc: carrer de les Escoles (La Rierada)
Hora: 19 h - Aforament limitat. Sense reserva prèvia.

VERMUT MUSICAL FESTA MAJOR
amb els DEEJAYS del carrer General Castaños.
Lloc: Ca la Lledo (pati interior pisos La Llave 
de Oro) - Hora: 12 h
Ruben (DJ IZLA) & Miquel Casas
Organitzen: DEEJAYS del c. General Castaños



FESTA MAJOR SANT MIQUEL 2021

40 COETS CAMELL
Hora: 20:30 h
Organitza: Amics del Camell

CURSA DE SANT MIQUEL
Lloc: Plaça de la Llibertat
Hora: a partir de les 9 h
Tota la informació dels recorreguts, horaris, 
inscripcions i sortides a:
https://www.molinsderei.site/cursasantmiquel

CONCERT DE FLAMENC
amb TONI RODRÍGUEZ PLAZA
Lloc: pl. de l’Associació de veïns El Canal
Hora: 19 h - Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

HAVANERES amb el grup ANCLA
Lloc: carrer de Bonavista - Hora: 19.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.PIZZA SOLIDÀRIA EL ÑOQUI 

Lloc: Rambla de la Granja
Hora: matí i part de tarda
Organitza: El Ñoqui i Gueopic

ELENA GADEL EN CONCERT
Lloc: Foment Cultural i Artístic - Hora: 18 h
Venda anticipada a www.entrapolis.com
Organitza: Foment Cultural i Artístic

EL LLEÓ VERGONYÓS
de la Cia. EL POT PETIT
Lloc: Foment Cultural i Artístic - Hora: 12 h
Venda anticipada a www.entrapolis.com
Organitza: Foment Cultural i Artístic

ANALÒGIC de la Cia. ANALÒGIC
Lloc: Pati de Ca n’Ametller- Hora: 18 h
Analògic és un espectacle participatiu
per a tota la família durant el qual  el públic compar-
tirà les peripècies d'un fotògraf i del seu ajudant en
la recerca d'una foto perfecta.
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

Diumenge 26 de setembre

EL LLEÓ cursiva



FESTA MAJOR SANT MIQUEL 2021

CONTA CONTES: PETIT O GRAN
Lloc: pl. d’Antoni Marca - Hora: 17.30 h
Un conta contes ens explicarà... què és un pallasso!
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

UN PAÍS DE CONTE
Lloc: Pati de la Fede - Hora: 18.30 h
Tres històries d’arrel popular amanides amb 
cançons i dinàmiques participatives.
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

SMOKING STONES
Lloc: Carpa Mariona - Hora: 21 h
Pioners del fenomen de les bandes tribut, són 
considerats una de les millor bandes de tribut als 
Stones. Faran un bon repàs a tots els grans èxits de la 
banda, amb energia i contundència!
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor BIPOLAR

Lloc: Carpa Mariona - Hora: 23 h
Bipolar és el grup revelació de l’escena musical actual. 
Pop rock en català i sonoritat internacional. Venen a 
presentar el disc Benvinguts
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

Dilluns 27 de setembre

Dimarts 28 de setembre
SONS DE FESTA amb NATBER
Lloc: pati de Ca n’Ametller - Hora: 21 h
Entre loops, beats i versions, repassarem
les festes populars del país!
Acte del cicle Molinencs Molinenques
Reserva la teva plaça a: www.ja.cat/natber

Dimecres 29 de setembre

CINEMA A LA FRESCA
JURASSIC WORLD. EL REGNE CAIGUT
Lloc: Parc del Pont de la Cadena - Hora: 21.30 h
Un nou lliurament de la franquícia Parc Juràssic: acció, 
dinosaures, emoció, aventura.
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

MATINES DEL CAMELL - Lloc: Plaça de l’1 d’Octubre de 2017 - Hora: 7 h
Les clàssiques Matines del Camell adoptaran un format especial amb un recorregut lineal i  tancat,amb el públic 
assistent assegut. Per accedir al recinte és imprescindible vestir roba adequada per un acte de foc (barret, 
mocador, roba de cotó, etc.) i caldrà inscripció prèvia a través d’aquest enllaç: https://matinescamell.eventbrite.es
Organitza: Amics del Camell

FESTA I FUSTA. JOCS DE FUSTA FAMILIARS
Lloc: Parc de la Séquia - Hora: 17.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.



FESTA MAJOR SANT MIQUEL 2021

FESTA DELS MIQUELS
Lloc: pati de Ca n’Ametller - Hora: 13  h
Organitza: Els Miquels de Molins de Rei
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

JUGA MENUT, JOCS GEGANTS
PER A PETITS I GRANS I TALLERS
Lloc: plaça de la Llibertat i
plaça de l’1 d’Octubre de 2017 - Hora: 17:30  h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.

Dimecres 29 de setembre

CONCERT-VERMUT amb
RAMON CUGAT i BALANCÍ
Lloc: pista de la Peni
Hora: 12  h
Doble concert amb Ramon Cugat i Balancí
Organitza: La Peni
Reserva la teva plaça a: www.teatredelapeni.cat

OUTER SPACE
Lloc: Parc de la Séquia - Hora: 19 h
Els directes d’Outer Space són una aventura 
imprevisible. L’espectador s’endinsa en el 
viatge que proposen els músics, compartint 
amb ells el seu mantra còsmic.
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

OFICI DE FESTA MAJOR
EN HONOR A SANT MIQUEL
Lloc: parròquia de Sant Miquel 
Hora: 11 h

MATÍ DE SANT MIQUEL
AMB ELS GEGANTS
Els trobareu al carrer celebrant la diada del 
patró de la vila.



FESTA MAJOR SANT MIQUEL 2021

CONTES ARRAN D’AIGUA
a càrrec de Susagna Navó
Lloc: pl. de l’A.V. el Canal - Hora: 17.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

TALLER OBERT DE BALL DE BOT 
AMB JAUME GELABERT
Lloc: pati de la Federació Obrera - Hora: 19 h
Organitza: Ateneu Mulei

INICI DE TEMPORADA
DEL PROGRAMA LA RIOTA
Lloc: pista de la Peni - Hora: 19h
Tret de sortida amb públic de la 2a temporada
del programa.

Organitza: La Peni i La Riota
Reserva la teva plaça a: www.teatredelapeni.cat

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 
“ESSÈNCIES”
Lloc: baixos de l’edifici El Molí - Hora: 21 h
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

Dijous 30 de setembre

Divendres 1 d’octubre

MONÒLEGS amb RAÚL ALCARAZ
Lloc: pati de l’Escola el Palau - Hora: 22 h
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

ROCKTÀMBULS
Lloc: Carpa Mariona - Hora: 22 h
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

GRALLERS DE MOLINS DE REI I 
BASTONERES DE MOLINS DE REI
Lloc: pl. de l’1 d‘octubre de 2017 - Hora: 17:30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

Organitzen: Grallers i Bastoneres

DINER (MOLT) NEGRE, a càrrec
del grup de teatre 15 Arcades
Lloc: La Peni - Hora: 21 h
Venda anticipada d’entrades a l’estanc Margarit
Organitza: 15 Arcades i La Peni

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS
Lloc: pati de la Federació Obrera - Hora: 18 h

CINEMA A LA FRESCA:
RAYA I L’ÚLTIM DRAC
Lloc: pati de l’Escola la Sínia - Hora: 21.30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.
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DONA EL XUMET AL CAMELL
Lloc: pati de l’Escola el Palau - Hora: 10 a 14 h
Els més menuts de la vila podran donar el seu 
xumet al Camell i obtenir el diploma i altres 
obsequis que certifiquen que ja s’han fet grans.
No serà necessària la inscripció prèvia. L’entrada
al recinte serà lliure amb control d’aforament.

Organitza: Amics del Camell

BALLADA DELS GEGANTS
Lloc: Parc del Pont de la Cadena - Hora: 11 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

Organitza: Gegants de Molins de Rei

Dissabte 2 d’octubre

ABSURD de la Cia. CIRCVERMUT
Lloc: pati de l’Escola el Pont de la Cadena
Hora: 11.30 h
La pista de circ, teló de fons, crispetes..
El circ ambulant ha arribat!
Organitza: Xarxa Molins de Rei
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

IL·LUSIONS de SERGI ARMENTANO
Lloc: pati de l’Escola la Sínia
Hora: 11.30 h
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor
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Lloc: pati de l’Escola Eel Palau
Hora: 17:30 h
A càrrec de TÁNDEM: Escola de ball i creativitat; 
I      DANCE
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

BALL AMB PEP I M. JOSÉ TRIO
Lloc:  Foment Cultural i Artístic - Hora: 18 h
Organitza: Foment Cultural i Artístic
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MALA VIDA EN CONCERT
Lloc: Carpa Mariona - Hora: 22  h
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

VERSOTS, a càrrec de DIMONIS
DE MOLINS DE REI
Lloc: pati de l’Escola el Palau
Hora: 22 h
Organitza: Dimonis de Molins de Rei
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

Dissabte 2 d’octubre

DINER (MOLT) NEGRE,
a càrrec del grup de teatre 15 Arcades
Lloc: La Peni - Hora: 19 h
Venda anticipada d’entrades a l’estanc Margarit

Organitza: 15 Arcades i La Peni

LES CANÇONS SERAN
SEMPRE NOSTRES
Lloc: pati de l’Escola la Sínia - Hora: 22  h
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

CORRE-CUITA DEL PETIT CAMELL
Lloc: Plaça de Catalunya - Hora: 20 h
El Petit Camell realitzarà una sortida especial i plena 
de sorpreses per celebrar el seu 5è aniversari. 
Per accedir al recinte és imprescindible vestir roba 
adequada per un acte de foc (barret, mocador, roba de 
cotó, etc.) i caldrà inscripció prèvia a través d’aquest 
enllaç: https://correcuitapetitcamell.eventbrite.es
Organitza: Amics del Camell

CORRE-CUITA DEL CAMELL
Lloc: Pl. de Catalunya - Hora: 21 h; 22 h i 23 h
Enguany s’adoptarà un format especial on el públic 
assistent podrà gaudir d’un espectacle del Camell i el 
foc com a centre d’interès
Per accedir al recinte és imprescindible vestir roba 
adequada per un acte de foc (barret, mocador, roba de 
cotó, etc.) i caldrà inscripció prèvia a través d’aquest 
enllaç: https://correcuitacamell21h.eventbrite.es
https://correcuitacamell21h.eventbrite.es
https://correcuitacamell21h.eventbrite.es
Organitza: Amics del Camell

BALLADA DELS GEGANTS
Lloc: rambla de la Granja - Hora:  18:30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.
Organitza: Gegants de Molins de Rei

TALLER DE CIRC amb CIRCuit
Lloc: pati de l’Escola el Pont de la Cadena
Hora: 18 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.
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Diumenge 3 d’octubre

SORTIDA DELS CAPGROSSOS
Hora: 18:30 h
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

Organitza: Gegants de Molins de Rei

DANSES, a càrrec de l’Esbart Dansaire
i de Pas a Pas Centre de Dansa
Lloc: La Peni - Hora: 19 h
Organitza: Esbart Dansaire de Molins de Rei
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

IMPRO SHOW
Lloc: Foment Cultural i Artístic - Hora: 18 h
Venda anticipada a www.entrapolis.com
Organitza: Foment Cultural i Artístic
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JOCS GEGANTS PER A PETITS I GRANS
Lloc: pati de l’Escola el Pont de la Cadena
Hora: 10.30 h. Aforament limitat. Sense reserva prèvia.

CONCERT AMB LA PRINCIPAL
DEL LLOBREGAT
Lloc: pati de l’Escola el Palau - Hora: 12 h
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

PAPELMACHE  
Lloc: pati de l’Escola el Palau - Hora: 17  h
Miscel·lània de música folk i pop.
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor
Organitza: Església Evangèlica de Molins de Rei

LA CASA URBANA MOSTRA D'ESTILS 
URBANS I DE TOTES LES EDATS
Lloc: pati de l’Escola la Sínia - Hora: 12 h
Breakdance, Locking,  Popping, Urbano i Comercial Dance

Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

Organitza: La Casa Urbana

BALLADA DELS GEGANTS
Lloc: plaça de l’1 d’Octubre de 2017
Hora: 11:30 h. Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

Organitza: Gegants de Molins de Rei

PILAR DE FESTA MAJOR
Lloc: plaça de l’1 d’Octubre de 2017
Hora: 11:45 h.
La colla castellera de la vila també celebra la festa major, 
amb un pilar!
Aforament limitat. Sense reserva prèvia.
Accés des de 30’ minuts abans de l’activitat.

Organitza: Matossers de Molins de Rei
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SON DE ROSAS
Lloc: Carpa Mariona - Hora: 20  h
La primera banda catalana de tribut a
La Oreja de Van Gogh faran un bon repàs
als grans èxits de la banda de Sant Sebastià.
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

Diumenge 3 d’octubre

FI DE FESTA: DRONE LIGHT SHOW
Hora: 22 h i 23 h
Un espectacle únic que combina música i 
drons volant al cel de Molins de Rei. 
Estigues atent a les xarxes socials per com 
sintonitzar amb la música que marcarà el 
ritme de l’espectacle.
Serà visible des dels llocs elevats de la vila 
així com des del parc de la Mariona i totes 
les zones adjacents. Els drons volen a una 
alçada aproximada de 120 metres.
Dues representacions de temàtica diferent, 
a les 22 h i a les 23 h. 

DALTABAIX PRESENTA: BRATIA 
-Balkan Pompe Ignition-
Lloc: pati de l’Escola la Sínia - Hora: 20 h
La riquesa musical dels Balcans i l'energia i 
l'elegància del jazz manouche, units pel nomadis-
me de la música gitana crea una proposta única, 
un món sonor, una germanor. Com el propi nom 
d'origen eslau ho indica... BRATIA
Organitza: Amics de la Cultura en Viu
del Baix Llobregat
Reserva la teva plaça a: www.molinsderei.cat/festamajor

CONSULTA LA INFORMACIÓ MÉS ACTUALITZADA I INFORMACIÓ D’INTERÈS A: WWW.MOLINSDEREI.CAT/FESTAMAJOR
- Tots els actes estan organitzats per o amb la col·laboració de l’Ajuntament de Molins de Rei.
- L’Organització es reserva el dret d’alterar la programació i l’horari dels actes en qualsevol moment.
- L’Organització de la Festa Major es reserva tots els drets.
- El pregó s’emetrà en directe per Youtube i xarxes socials de l’Ajuntament.
- Tots els actes es realitzaran seguint les indicacions dels plans vigents aprovats pel PROCICAT.
- Tots els actes amb reserva prèvia tenen un aforament limitat i es faran a través
 de www.molinsderei.cat/festamajor o el que s’indiqui específicament a l’activitat.
- La reserva d’actes s’obrirà el dimarts 21 de setembre a les 12 del migdia. Els formularis es tancaran
 automàticament  quan s’esgoti l’aforament.
- El lliurament de premis del concurs d’aparadors serà el diumenge 3 d’octubre, a les 18:30 h, al pati de l’Escola el Palau.
- El carrer de Sant Miquel s’engalana amb noves banderoles.



EXPOSICIONS

“ESSÈNCIES”
Del 9 de setembre al 3 d’octubre
Baixos de l’edifici El Molí
(entrada per passeig del Terraplè
amb c. del Molí)
Horaris de visita
De dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h;
dissabtes d’11.00 a 13.30h i de 17.00 a 20.00h;
diumenges d’11.00 a 13.30h
i dimecres 29 de setembre, d’11.00 a 13.30h
i de 17 a 20.00 h

“GENT, TEMPS, FOC I GEGANTS”,
de Guillem Urbà i Gomà
Del 9 de setembre al 3 d’octubre
Sala d’exposicions de Ca n’Ametller
Horaris de visita
Del 10 al 23 de setembre:
de dilluns a divendres de 18.30 a 20.30 h;
dissabtes de 18.30 a 20.30 h
i diumenges d’11.30 a 14 h

Del 24 de setembre al 3 d’octubre:
de dilluns a divendres de 18 h a 20.30 h;
dissabtes d’11.30 a 14 h i de 18 a 20.30 h;
diumenges d’11.30 a 14 h i de 18 a 20.30 h
dimecres 29 de setembre, d’11.30 a 14 h
i de 18 a 20.30 h

“EL POBLE I LA SEVA GENT”, 
de Josep Maria Pubill
25 de setembre. A partir de les 18 h. Plaça de la Creu
26 de setembre. A partir de les 17.30 h. P. del Terraplè
29 de setembre. A partir de les 11.30 h. Pl. de Catalunya
2 d’octubre. A partir de les 11.30 h. Plaça de la Llibertat
És una exposició itinerant de retrats de persones
de Molins de Rei vistes a través dels ulls i del llapis
de l’artista Josep Maria Pubill

“NIGÈRIA”
Del 20 al 30 de setembre
Boulevard de la Federació Obrera
Kadir van Lohuizen, fotògraf de l’agència NOOR,
mostra la contaminació causada per la indústria
del petroli  al delta del Níger (Nigèria) i les seves
conseqüències per a les persones que hi viuen.

“TRES GENERACIONS,
TRES MIRADES SOBRE GÀMBIA”
Del 24 de setembre al 3 d’octubre
C. Major, 109 baixos (antic local del CEM)
Horaris: de dilluns a divendres de 18 a 21 h;
dissabtes i diumenges, de 12 a 14 h
Obres de Quim Vinyes, Albert Vinyes i Albert Viñas,
exposades amb una finalitat solidària de
@solidmotards
Entrada gratuïta

AGRAÏMENTS: Volem agrair a totes les entitats de la vila la seva implicació, dedicació, esforç i comprensió en 
l’elaboració d’aquesta Festa Major d’enguany. I també a totes les persones que de forma anònima han ajudat a 
sumar per seguir fent la festa.
També un agraïment molt especial a les escoles El Pont de la Cadena, El Palau i La Sínia, especialment a les seves 
direccions, per facilitar-nos tant la tasca.

Web municipal i xarxes
www.molinsderei.cat – ajuntament@molinsderei.cat
           : @cultura_mdr

           : @cultura_mdr

Etiquetes: #cultura_MdR #FMMolins #molinsderei

El cartell ha estat dissenyat per David Díaz Acuña,
guanyador del concurs de cartells de Festa Major 2021.

Firaires a la Festa Major: del 29 de setembre al 3 d’octubre
al Parc de la Mariona. Tots els dies de 17 a 19 h, no funciona-
ran les fonts de soroll.



De l’1 al 4 d’octubre de 2019 
28, 29 i 30 de setembre de 2021 

VI Setmana del Cor 
Molins de Rei 28, 29 i 30 de setembre de 2021 

Cuida’t el cor... no és un joc 
Dimarts 28   
 
Marxa Nòrdica, a les 10h 
Sortida des del poliesportiu municipal 
Intensitat: baixa 
Durada: 1 h i 30 minuts 
En acabar, esmorzar cardiosaludable al CAP 
Molins 
 
Marxa Nòrdica, a les 16:30h 
Sortida des del poliesportiu municipal 
Intensitat: mitja 
Durada: 2 hores 
En acabar, berenar cardiosaludable al CAP 
Molins 
 
Xerrada Els pilars d’un cor sa, a les 17h  
A càrrec de l’Equip d’Atenció Primària del CAP 
Molins 
A la Federació obrera 
 
Sessió de relaxació Benestar, a les 18 h 
Al pati de l’escola El Palau 
  
Dimecres 29  
 
Projecció Cuidem el motor de la vida, a 
les 21 h 
Façana de la biblioteca El Molí 
Activitat d’accés lliure 
  
  
 

Dijous 30  
 
Sessió de relaxació Benestar, a les 10 h 
Al poliesportiu municipal 
 
Ruta Saludable, a les 10:15h 
Sortida des de la plaça de l’Ajuntament 
Intensitat: baixa 
Durada: 1 h  
Cal portar: roba i calçat esportiu/aigua i 
protecció solar.  En acabar, esmorzar 
cardiosaludable al CAP Molins 
  
Ruta Natural, a les 16:30h  
Sortida des del poliesportiu municipal 
Intensitat: mitja/alta 
Durada: 2 hores 
Cal portar: roba i calçat esportiu/ aigua i 
protecció solar. En acabar, berenar 
cardiosaludable al CAP Molins 
  
Xerrada Tot el que necessites saber dels 
anticoagulants, a les 17h  
A càrrec de l’Equip d’Atenció Primària del CAP 
Molins 
Casal d’avis 1r de maig 
  
Sessió de relaxació Benestar, a les 18 h 
Al pati de l’escola El Palau 
  
   

 
 

 Informació i inscripcions:  
Al Poliesportiu Municipal, horari de 9 a 14h, telèfon 93 680 15 72, correu electrònic: poliesportiumolins@gmail.com  

És obligatori complir amb les mesures de seguretat i prevenció en relació amb la Covid-19  
Totes les activitats requereixen inscripció prèvia a excepció a les del dia 29 de setembre.  

Consulta tota la informació i el projecte
a www.molinderei.cat/festamajor


