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NECESSITO UN BON
SERVEI IMMOBILIARI
I RELAXAR-ME
LLEGINT EL DIARI
CONFIO EN ELS QUE
TENEN MÉS EXPERIÈNCIA
PER PODER DEDICAR-ME A
ALLÒ QUE MÉS M’AGRADA

MOLINS DE REI l Plaça Catalunya, 14 l Tel. 93 668 17 77

Salutació de l’alcalde
Una Festa Major per a tothom, per a totes
les edats i que també s’apropa als barris. Una
festa inclusiva amb mesures com el pregó amb
llenguatge de signes, la fira sense soroll i aquest
any, amb ús de pirotècnia exclusivament en les
activitats pròpiament de foc.
Menció especial mereix el pregó protagonitzat
pels nostres edificis centenaris, la Peni, la
Federació Obrera i el Foment, i també l’estrena
dels nous vestits dels gegants, que compten amb
uns convidats de luxe per a aquesta efemèride,
els Gegants de la Ciutat de Valencia, als quals és
difícil de veure fora de la seva ciutat.
Aquest any, a més de recuperar activitat,
també innovem, i de les novetats vull
destacar la voluntat de millorar la mobilitat
i els desplaçaments amb transport públic.
Implantem un nou servei nocturn gratuït
de l’autobús urbà durant les 3 nits en què hi
ha activitats amb un recorregut circular que
uneix els barris amb els llocs on hi ha activitats
i concerts, i també un recorregut nou en els
barris de muntanya amb la implantació de la
parada segura.

A

quest any, la nostra Festa Major de
Sant Miquel recupera tot la seva
esplendor. Dos anys després, amb
plena normalitat, torna la Festa Major amb
tota la seva plenitud. Aquest any podem
tornar a córrer amb les bèsties de foc,
el Camell, l’Entxuscat i el Cuc, amb les
cercaviles dels gegants i les colles de foc, i
ballar a la carpa de la plaça de la Llibertat.

Acabo amb un agraïment especial a la
Companyia Elèctrica Dharma per la seva
generositat a l’acompanyar-nos aquest any
durant el correcuita del Camell.

De nou, esdeveniments de gran format
ompliran la nostra vila durant els dies festius,
tornen els concerts, torna el ball i les barres de
les entitats.

I per acabar la festa, un esplèndid final de festa
amb la Fura dels Baus, que posaran el colofó
final amb un espectacle que de ben segur ens
captivarà.

Una Festa Major que ha de ser segura, amb
convivència i respecte. Respecte vers els
nostres veïns i veïnes, vers el mobiliari urbà,
vers el descans de tothom i amb tranquil·litat
per a tothom. Per això, hem ampliat l’aplicació
del protocol d’actuació davant les violències
sexuals en espais festius a les activitats de foc,
amb nous punts liles.

Saltar, ballar i abraçar-nos quan ens trobem pel
carrer. És la nostra Festa Major, la Festa Major
de Sant Miquel. Gaudiu-la, viviu-la i xaleu.
VISCA LA FESTA MAJOR!
VISCA MOLINS DE REI!
Xavi Paz
Alcalde
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Salutació de la regidora

S

Ha arribat l’hora de treure barrets i mocadors
de l’armari per anar als correfocs, de ballar
a ritme de bastons, de sardanes i de gralles;
d’anar a veure gegants i capgrossos, d’animar
els corredors i corredores de la cursa, de
cantar i ballar als concerts, de baixar al carrer
i retrobar-se amb amics i coneguts de tota la
vida. En definitiva, de tornar a viure la Festa
Major i una cultura que durant dos anys
hem sostingut entre tots i totes: Ajuntament,
entitats i totes les persones que la fan possible,
que no en són poques.

ovint relacionem setembre amb la
tornada a la feina, a les escoles, a la
rutina... però per als molinencs i les
molinenques hi ha quelcom que ens fa aquest
moment de l’any –un dels més durs per
excel·lència- un xic més especial, que ens
alleuja aquesta tornada: l’arribada de la nostra
Festa Major. I enguany, encara més esperada
que mai.
Encetem un setembre en què els carrers de
la vila es tornaran a omplir de gent, de festa,
de gresca, de música, de llum, de color... i
recuperarem l’essència de la nostra festa,
aquest cop sí, sense restriccions: serà la Festa
Major de les abraçades de veritat, de tancar els
ulls i estrènyer ben fort.

Molinencs i molinenques, del 23 de setembre
al 2 d’octubre, us convido a gaudir d’aquesta
Festa Major i de la nostra cultura amb tota la
seva essència i esplendor.

Ainoa García
Regidora de Cultura de Molins de Rei
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Programa d’activitats
Tots els actes estan organitzats per o amb la col·laboració de l’Ajuntament de Molins
de Rei.
nosaltres creem. Som un grup de dones
que t’explicarem històries amb enginy...
i et demanem disculpes per endavant si se’t
trenca alguna costella amb el fart de riure!
Hi col·labora: A.V. del Barri de l’Àngel

Divendres 23 de setembre
REPIC DE CAMPANES PER
ANUNCIAR LA FESTA
Hora: 20.15 h

Dissabte 24 de setembre

PREGÓ DE FESTA MAJOR

EL CUC SURT DE MARXA

Lloc: pl. de Catalunya
Hora: 20.30 h
A càrrec dels edificis centenaris del
Foment Cultural i Artístic, Teatre de La
Peni i Federació Obrera.
En cas de pluja, el pregó tindrà lloc al
Teatre de La Peni.

Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Hora: de 10 a 13 h
Cada any, la gent del Cuc ens sorprèn amb
les seves activitats. Ves a passar un bon
matí amb ells!
Organitza: Grup del Drac de Molins de
Rei el Cuc

SOPAR DE CARMANYOLA
DELS VEÏNS I VEÏNES DEL
CARRER D’IGNASI IGLESIAS
Lloc: pl. de l’Església
Hora: 21 h
Aquest any hi tornem, amb música i sopar
de carmanyola. A partir de les 19 h hi
haurà un espectacle infantil.
Organitza: c. d’Ignasi Iglesias
HAVANERES AMB EL
GRUP ANCLA
Lloc: c. de Bonavista
Hora: 21.30 h
Organitza: A.V. de Bonavista-El Mas
IMPRODERADAS CLUB
Lloc: pl. de la Pau
Hora: 22 h
Mai has tingut tant la paella pel mànec
com aquesta vegada: tu decideixes i
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Dissabte 24 de setembre

FES EL DIMONI!
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Horari: de 10 a 13 h
Vine i gaudeix amb els Dimonis:
maquilla’t de manera endimoniada, fes
fotos maques amb els Dracs de Molins de
Rei –Llum, Foc i Tro–, pinta els dracs i fes
una màscara!
I si vols ser Dimoni, demana’ns com fer-ho!
Organitza: Colla Infantil Dimonis de
Molins de Rei

DIABLE PER UN DIA
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Horari: de 10 a 13 h
Prepara’t per al correfoc infantil i pinta
el teu mocador. També podràs pintar la
teva forca i fer una rajola amb el logo
dels Diables. Juga amb nosaltres amb les
activitats que tenim preparades per als
més petits.
Organitza: Colla Infantil de Diables de
Molins de Rei l’Agrupa

ENGRESCA’T AMB L’ENTXUSCAT
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Horari: de 10 a 13 h
Vine a gaudir i a formar part de la colla de
l’Entxuscat. Apadrina una carretilla dels
diables, pinta cares i moltes més sorpreses.
Organitza: Grup de Foc Festinamus
l’Entxuscat
DESPERTEM EL CAMELL!
Lloc: pati de Ca n’Ametller
Horari: de 10 a 13.30 h
Conjunt d’activitats dirigides als més
menuts de la vila amb el Camell com a
centre d’interès. Durant tot el matí els
infants despertaran el Camell al seu cau
amb jocs i activitats al seu voltant.
Organitza: Amics del Camell
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ESCALA BIRRES

Dissabte 24 de setembre

Lloc: pl. de l’Església
Hora: a partir de les 16 h
Si et motiven els reptes, t’enfiles allà on
pots i el teu desig és el de sempre anar ben
amunt... Vine i demostra la teva habilitat
a l’Escala Birres que organitzem! Hi haurà
servei de barra.
Inscripció a les 16 h per només 2 €*.
L’activitat s’inicia a les 17 h.
** Activitat per a més grans de 16 anys
(menors de 18 anys amb autorització)
Organitza: Gea Molins

TALLER STEAM: CONSTRUEIX
LA TEVA MÀ ROBÒTICA
Lloc: Biblioteca el Molí. Sala 2
Hora: 11 h
En aquest taller, a càrrec de Labclub,
posarem a prova les nostres habilitats com
a enginyeres i enginyers mecànics per
construir, amb materials d’ús comú, una
sorprenent mà articulada molt realista...
Activitat per a nens i nenes a partir de 10
anys. Per tal de garantir l’equitat de gènere,
la meitat de les places queda reservada
per a noies. Places limitades. Inscripcions
obertes. La inscripció només serà vàlida
un cop hagi estat confirmada per la
Biblioteca el Molí.
PROJECCIÓ DE CINEMA
INFANTIL: LABAN I LABOLINA
Lloc: Biblioteca el Molí. Sala d’actes
Hora: 11 h
En Laban i la Labolina són dos germanets
fantasma que viuen al Castell del Sol
Diürn amb la seva família. En Laban té
por de la foscor i la Labolina en sap un
munt de fer ombres xineses. Una obra d
Alicja Jaworski i Alicia Björk. Activitat
per a famílies amb nenes i nenes a partir
de 2 anys. Places limitades. Inscripcions
obertes. La inscripció només serà vàlida
un cop hagi estat confirmada per la
Biblioteca el Molí.
Hi col·labora: Cineclub Hal 2002

URBAN BATTLE CUP
Lloc: Carpa Mariona
Hora: a partir de les 17 h
Un esdeveniment a l’entorn del rap durant
el qual es faran batalles de diferents
temàtiques dins del món del freestyle amb
premi per als 3 guanyadors.
A partir de les 23 h, DJ, artistes locals i
artistes provinent de La Cantera.
Organitza: Molinside

TCAM - TROBADA DE
CERVESERS ARTESANS
Lloc: pl. de la Llibertat
Hora: d’11 a 23 h
Onzena edició d’una de les trobades
cerveseres més deganes de Catalunya.
Troba tota la informació a les xarxes
socials: @tcam_molins i @firacandelera
Organitza: Metal Defenders i Zulogaarden
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Programa d’activitats
CORREFOC INFANTIL

Dissabte 24 de setembre

Inici: pl. de Catalunya
Hora: 20.30 h
Els carrers de Molins de Rei s’ompliran de
foc, espurnes i ritmes de tabals amb les colles
infantils de la vila i les colles convidades.

20 ANYS AIXECANT CASTELLS
A LA FESTA MAJOR
Lloc: inici al Parc del Pont de la Cadena
Hora: 17.30 h
Acompanya la Colla Castellera Matossers
de Molins de Rei en un cercavila que
recorrerà els diferents espais on han
aixecat castells al llarg dels últims 20 anys.
Organitza: Colla Castellera Matossers de
Molins de Rei

Vegeu-ne les normes de seguretat a la pàg. 44.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 30.

Organitzen: Colla Infantil de Diables de Molins
de Rei l’Agrupa, Colla Infantil Dimonis de
Molins de Rei i Entxuscat de Molins de Rei

HOLI FEST HOLI CUC
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Hora: 18 h
Holi Cuc... i flipa en colors!
Organitza: Grup del Drac el Cuc

40 ANYS DE ”BLADE RUNNER”
Lloc: Teatre de La Peni
Hora: 19 h
Cineclub Hal 2002 celebra els 40 anys de
la pel·lícula i ho recorda també amb un
concert previ de The Moonrivers amb
bandes sonores de Vangelis, que ens va
deixar aquest any.
Organitza: Cineclub Hal 2002
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Programa d’activitats
Dissabte 24 de setembre

Diumenge 25 de setembre

SOPAR DE CARMANYOLA + DJ JON KIEV

43A CURSA POPULAR
DE SANT MIQUEL

Lloc: c. de Bonavista
Hora: 21 h

Lloc: pg. del Terraplè (entre c. de Rubió i
Ors i c. del Molí)
Hora: a partir de les 8.30 h
La sortida i l’arribada seran al pg. del
Terraplè, entre el c. del Molí i el c. de
Rubió i Ors. El lliurament de dorsals i
premis serà al pati de l’Escola el Palau.
Recorreguts, de 10 km, 3,5 km, 1,5 km i 1
km. Més informació i inscripcions a: www.
cursasantmiquel.cat o, presencialment, al
Poliesportiu Municipal.
A les 12.30 h, FESTA DE L’ESCUMA al
pati de l’Escola el Palau

Organitza: A.V. de Bonavista
FESTA MAJOR AL FOMENT:
GRAN RESERVA
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 21.30 h
GRAN RESERVA és un caldo especial,
amb cos, mescla de tot tipus de varietats
autòctones i un bouquet amb les millors
bromes i molt ben desequilibrat. I, és
clar, amb la millor denominació d’origen:
Rhum & Cia!
Tota la informació i venda d’entrades a:
www.fomentmolins.cat/programacio
Organitza: Foment Cultural i Artístic
CONCERT BEATNEEKS
+ PD ANIMAL
Lloc: pista de la Peni
Hora: 22 h
Concert amb el grup de grup de hip hop, soul
i música electrònica que enguany ha guanyat
els concursos de l’Engresca’t i el Maresmusic
i, després, segueix la festa amb PD ANIMAL.
Organitza: Teatre de La Peni

TCAM - TROBADA DE
CERVESERS ARTESANS
Lloc: pl. de la Llibertat
Hora: d’11 a 23 h
Onzena edició d’una de les trobades
cerveseres més deganes de Catalunya.
Troba tota la informació a les xarxes
socials: @tcam_molins i @firacandelera
Organitzen: Metal Defenders i
Zulogaarden
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Carrer Pintor Carbonell 4

www.molins.manyanet.org
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GOSPEL SOUL

Diumenge 25 de setembre

Lloc: Teatre de La Peni
Hora: 18 h
Una autèntica festa per a la qual la
participació i la implicació del públic són
del tot imprescindibles!
Organitza: Església Evangèlica de Molins
de Rei

TALLER DE HENNA
Lloc: antic camp de futbol (barri de Sant
Bartomeu)
Hora: 12 h
Organitza: A.V. de Sant Bartomeu
JORNADA MUSICAL
AMB EL MULEI
Lloc: ptge. de la Sardana
Hora: de 13 a 21 h
Tornem als carrers. Vermut i música
tradicional (tot el dia), concurs de truites:
qui farà la truita més bona i la més
original? Caldrà presentar les truites a
les 13 h, el lliurament de premis serà a
les 13.30 h. Paella per dinar. Jocs per a la
canalla.
Organitza: Ateneu Mulei
FESTA MAJOR AL FOMENT:
EL POT PETIT
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 18 h
EL POT PETIT arribarà a Molins de Rei
per celebrar amb tots nosaltres la Festa
Major. Ho farà dins la gira 2022 amb
l’espectacle “Vull cantar i Vull ballar”,
un espectacle estrenat el passat 2021
amb un nou repertori que volem seguir
compartint amb vosaltres.

LA RIOTA
Lloc: pista de La Peni
Hora: 19 h
Tret de sortida amb públic de la tercera
temporada d’aquest programa radiofònic.
Organitza: Teatre de La Peni i La Riota

Tota una declaració d’intencions del
que ara gairebé no ens deixen fer
enlloc, CANTAR i BALLAR! Nosaltres
necessitem fer-ho per ser feliços i així ho
volem reivindicar.
Tota la informació i venda d’entrades a:
www.fomentmolins.cat/programacio
Organitza: Foment Cultural i Artístic

TARDA DE FLAMENC
Lloc: pl. de l’A.V. el Canal
Hora: a partir de les 19 h
Amb l’actuació de TONI RODRÍGUEZ
PLAZA.
Organitza: A.V. el Canal
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GAMMA CITROËN
POSA’T EN MODE ZEN I RELAXA’T

I NO PAGUIS FINS A 2023
EN TOTA LA GAMMA
SUV C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID

PER

255 €

/MES*

Nou C5 AIRCROSS Plug-In Hybrid 225 ë-EAT8
Feel Pack EN 44 QUOTES. ÚLTIMA QUOTA:
21.948,1€. TAE: 8,64% ENTRADA:
13.086,28€. OFERTA VÀLIDA FINS AL:
30/09/2022 FINANÇANT-LO AMB PSA
FINANCE

SUV C3 AIRCROSS

SUV C5 AIRCROSS
PLUG-IN HYBRID

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

J.P. CARRIÓN S.L.

jpcarrion.com
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LA TEVA OPINIÓ COMPTA 4,8/5
CITROEN-ADVISOR.ES

(*) PVP RECOMANAT Nou C5 AIRCROSS Plug-In Hybrid 225 ë-EAT8 Feel Pack 39.162,99€ (amb
impostos, transports i oferta inclosos), per a clients particulars a la Península i les Balears que el financin amb una
permanència mínima de 36 mesos a través de PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN, EFC SA. Subjecte a aprovació
financera. Quota per a una durada de contracte de 48 mesos i 50.000 km totals, amb carència tant del capital
com dels interessos de les tres primeres quotes, que s’acumularan al capital pendent. Capital finançat amb
comissió d’obertura: 27.106,74€. Comissió d’obertura (3,95%): 1.030,03€. Total interessos:
8.984,84€. Total cost del crèdit: 10.014,87€. TIN: 7,3%. TAE: 8,64%. Import total degut: 36.091,58€.
Preu total a terminis: 49.177,86€. Sistema d’amortització francès. Al final del contracte podrà triar entre entregar
el seu vehicle o pagar-ne o refinançar-ne l’última quota. PVP per als clients que no el financin: 39.662,99€.
Oferta vàlida a la Península i les Balears fins al 30/09/2022. El model visualitzat pot no coincidir amb l’ofert.
Citroën C3 Aircross. Consum mixt (combinat) l/100km WLTP: 4,2 – 6,7.
Gamma Nou C5 Aircross Plug-In Hybrid. Emissions: 32g. Consum: 1.4l/100 km(1).
(1) Valor comprès entre 1.4l/100 km i 1.5l/100 km WLTP segons l’equipament del vehicle.

TRAVESÍA INDUSTRIAL, 81
(08907) L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
TEL.: 93 335 54 00

FOMENT, 9
(08750) MOLINS DE REI
TEL.: 93 668 05 08

Programa d’activitats
Diumenge 25 de setembre

Dimarts 27 de setembre

DALTABAIX PRESENTA
THE OTIS REDDING SHOW

CONTACONTES AMB
LA BOIA TEATRE

Lloc: Parc de la Séquia
Hora: 20 h
Una mica més que un homenatge al més
gran soulman de tots els temps. Una vigorosa
revisió del seu llegat en un espectacle de
soul amb un repertori acuradament escollit
que evita caure en la nostàlgia, però amb
tot el pes del llegat del “King of Soul”. The
Otis Redding Show és una hora i mitja de
soul sense pausa capaç d’elevar l’esperit i fer
moure els peus sense parar.
Organitza: Daltabaix

Lloc: pati de la Federació Obrera
Hora: 17.30 h
Una tarda amb dos contes, La família
de les germanes Algab i La veritat de les
princeses.

Dilluns 26 de setembre
CONTACTONTES
Lloc: pl. d’Antoni Marca
Hora: 18 h
Organitza: A.V. Les Conserves
SESSIÓ DE CINEMA: INSTANTS
I COMO UN ADIOS
Lloc: pati de Ca n’Ametller
Hora: 20.30 h
Sessió de cinema amb la projecció de
Como un adiós, de Pere Vila, amb motiu
dels 40 anys de la pel·lícula.
També es projectarà el curtmetratge
Instants, de Joan Guitart. Activitat del cicle
“Molinenques Molinencs”.

Dimecres 28 de setembre
MONÒLEG JO I LA MEVA FUTURA JO
Lloc: pati de la Federació Obrera
Hora: 20 h
A càrrec de Núria Clotet. Després de
15 anys dalt els escenaris, la pandèmia
va canviar la meva manera de pensar:
¿Que passaria si fos l’últim dia? Els meus
espectacles son monòlegs on m’expresso
entre cançons i reflexions per compartir
una proposta vitalista, divertida i plena de
moments autobiogràfics que emfatitzen
amb situacions costumistes.
TRIBUT A QUEEN AMB
PLAY THE GAME
Lloc: pl. de la Llibertat
Hora: 23 h
Un dels tributs més fidels a la mitica banda
britànica. La banda dona vida a Freddy
Mercury fent un repàs al que va ser
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MATINES DEL CAMELL

la gran carrera de QUEEN. Prepara´t per
cantar i ballar els himnes que conformen la
banda sonora de diverses generacions.

Inici a la pl. de la Llibertat
Hora: 6 h
El Camell es lleva d’hora el dia de Sant
Miquel! Segueix-lo, corre amb ell o mira’l
de lluny, però no t’ho perdis.
Vegeu-ne les normes de seguretat a la pàg. 44.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 30.

Organitza: Amics del Camell

FESTA DELS MIQUELS
Lloc: c. de Sant Miquel
Horari: a partir de les 9 h
A les 9 h, esmorzar dels Miquels (tiquets
a l’Estanc Margarit). A les 13 h, Festa dels
Miquels, amb les nominacions dels Miquels
de l’Any –el més gran i el més petit– i
el pregó del Miquel de l’Any passat. A
continuació, vermut popular dels Miquels
per a tothom.
Organitza: Els Miquels de Molins de Rei

A continuació:
FESTA BE DISCO ESPECIAL FM
Amb la DJ ANNA GISBERT.

Dijous 29 de setembre
CERCAVILA DE PREMATINES
Inici a la pl. de la Llibertat
Hora: 5 h
Els Timbalers del Camell faran un
recorregut circular amb timbals i traques
valencianes per anunciar l’arribada de les
Matines i despertar la vila amb motiu de la
diada de Sant Miquel.
Organitza: Amics del Camell
Tractament còmode, ràpid i garantit
Pla de pagament Personalitzat
Finançament 2 anys sense interessos

20%

Descompte
en implants

“Les teves emergències DENTALS
estan cobertes amb nosaltres”
1ª visita, radiografia i valoració GRATUÏTES
Més de 30 anys Cuidant Somriures
i més de 10.000 pacients visitats

936 68 67 28
Avinguda Barcelona 17 · Molins de Rei
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Dijous 29 de setembre

OFICI DE FESTA MAJOR
EN HONOR A SANT MIQUEL

TRONADA PER ANAR A CERCAR
EL RAM DE LA GEGANTA

Lloc: església parroquial de Sant Miquel
Hora: 11 h

Lloc: inici al pati de Ca n’Ametller
Hora: 9.30 h
Enmig de traques, trons i músiques de Clau
de Mar, grallers de Vilanova, la geganta
Montserrat anirà fins al carrer de Sant
Miquel a recollir el ram de flors naturals
obsequi dels Miquels de Molins de Rei.
TRADICIONAL CERCAVILA
DELS GEGANTS VELLS
Lloc: Inici a la pl. de Catalunya
Hora: a partir de les 10.30 h
Amb 109 anys a l’esquena, en Miquel i la
Montserrat no deixen de fer l’acte més
propi i tradicional de tots, en tot moment
acompanyats de la música de Inxa Brass Band.
10.30 h ballada davant de l’alcalde,
10.45 h inici de la cercavila,
12.45 h ballada davant l’Església.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 30.

BALLADA DE SARDANES AMB
LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT
Lloc: pl. de l’Església
Hora: 12 h
La sardana, com qualsevol altre dels trets
de la nostra cultura tradicional, també té
el seu lloc dins la nostra Festa Major.
Organitza: Agrupació Folklòrica Molins de Rei
CONCERT VERMUT AMB
THE NEW SONG SEXTET
Lloc: pista de la Peni
Hora: 12 h
Concert-vermut amb jazz i The New Song
Sextet. Amb el jazz com a punt de partida
exploren cançons catalanes de la Nova
Cançó, poemes i tonades populars.
Organitza: Teatre de La Peni
JOCS DIVERSOS A LA GRANJA
Lloc: Parc de la Séquia
Hora: a partir de les 17 h

Teràpia Física

Nutrició

Creixement Personal
i Espiritual

Oferim serveis físics, mentals i emocionals per a persones
que estimen i cuidan la seva salut.
Visita la nostra web per conèixer millor els nostres serveis

www.espai-inspira.es - C/Bruc, 23 - Molins de Rei - BCN - T. 640 107 508
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espai_inspira

Ioga
i Mindfulness

Aquest mes posa’t en forma.
Ara amb la teva primera visita.

Et regalem
una polsera
d’activitat

MOLINS DE REI
Avenida barcelona 157/159
93 668 68 67
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Programa d’activitats
GLOSA A LA TAVERNA
DEL MULEI

Dijous 29 de setembre
ESPECTACLE ITINERANT:
LA LLEBRE I LA TORTUGA
Lloc d’inici: pl. de Catalunya
Hora: 18 h
Arriba a Molins de Rei, Demetri Isop
Martínez, jutge de pau i àrbitre mediador,
per reviure la faula que va explicar el seu
avantpassat llunyà. Vol que la llebre i la
tortuga tornin a disputar una carrera per,
d’una vegada per totes, entendre què va
passar i reconciliar els dos personatges.
Per fer-ho, comptarà amb l’ajuda i la
col·laboració del públic, part activa de
la història i membre indispensable per
resoldre el conflicte.
A càrrec de Teatre Nu.
Organitza: Grup Xarxa Molins de Rei

Lloc: pl. de la Creu
Hora: 19 h
Tarda de glosa i música de taverna. Sopar i
rajada del porró gegant!
Organitza: Ateneu Mulei

Divendres 30 de setembre
CERCAVILA DE GRALLERS I
BASTONERES, I BERENAR POPULAR
Lloc: inici a la pl. de la Creu
Hora: 17.30 h
Els Grallers de Molins de Rei i les
Bastoneres de Molins donen el tret de
sortida del segon cap de setmana de
les festes de Sant Miquel amb la seva
tradicional cercavila i el berenar popular.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 30.

Organitzen: Grallers de Molins de Rei i
Bastoneres de Molins
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Programa d’activitats
HOTEL COCHAMBRE

Divendres 30 de setembre

Lloc: pl. de la Llibertat
Hora: a partir de les 0 h
Un clàssic de la festa i de les festes que no
acaba mai l’energia. I seguidament, DJ a
càrrec del mateix Cochambre!

GRAN BINGO DE FESTA MAJOR
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Hora: 18.30 h
Ja és aquí el gran Bingo de Festa Major!
Un bingo per a totes les edats on hi
trobareu festa, diversió, premis i moltes
sorpreses.
Organitza: Associació de Joves
CORREFOC DE
DIABLES I BÈSTIES
Inici: pl. de Catalunya
Hora: 21 h
El foc de les colles locals i els dels
convidats envairan els carrers de la vila.
Vegeu-ne les normes de seguretat a la pàg. 44.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 30.

Dissabte 1 d’octubre
XXXVII FIRA DEL
COL·LECCIONISME
I BROCANTERS

Organitzen: Cuc de Molins de Rei, Diables
de Molins de Rei l’Agrupa, Dimonis de
Molins de Rei i Entxuscat de Molins de Rei

Lloc: pg. del Terraplè
Horari: de 9 a 14 h
Hi podreu trobar entre d’altres: bitllets,
monedes, plaques de cava, accions, discos,
llibres, pòsters, cromos, didals, cargols,
eines, vintage, paper, postals, figures, etc.
Hi col·labora: Associació Filatèlica i
Numismàtica de Molins de Rei
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Programa d’activitats
Dissabte 1 d’octubre

Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 30.

DONA EL XUMET AL CAMELL

Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei

Lloc: pl. de la Llibertat
Hora: 11 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.
Organitza: Amics del Camell
JOCS GEGANTS
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Hora: 11.30 h
FESTA DE L’ESCUMA A BONAVISTA
Lloc: pati de l’Escola Alzina
Hora: 12 h
Organitza: A.V. de Bonavista-el Mas
LA REBUDA DELS
GEGANTS CONVIDATS
Lloc: pl. de Catalunya
Hora: 12 h
En Bernat i la Candelera sortiran en
cercavila per anar a buscar els convidats
d’honor d’aquest 2022, els Gegants de la
Ciutat de València, que els esperaran a la
plaça del Palau. Des d’allà es dirigiran a
l’Ajuntament on seran rebuts de manera
institucional.

CORRECUITA DEL
PETIT CAMELL
Inici: pl. de Catalunya
Hora: 17 h
El Petit Camell tornarà a baixar pel
carreró al ritme de l’Elèctrica Dharma

Vine a coneixe'ns, t'esperem.
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Programa d’activitats
MOSTRA DE BALLS

per empaitar els culs dels molinencs i
molinenques més menuts.

Lloc: pl. de la Llibertat
Hora: a partir de les 18 h
Amb actuacions diverses de dansa. A les
19 h, actuació del Cuadro de Baile.

Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 30.
Vegeu-ne les normes de seguretat a la pàg. 44.

Organitza: Amics del Camell

DUET MUSICAL
Lloc: petanca de Riera Bonet
Hora: 20 h
Organitza: A.V de Riera Bonet
CORRECUITA DEL CAMELL
I SARAU D’ESPURNES
Inici: pl. de Catalunya
Hora: 20.30 h
El Camell tornarà a baixar pel carreró
al ritme de l’Elèctrica Dharma, aquesta
vegada en directe, per empaitar els culs
dels molinencs i molinenques.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 30.
Vegeu-ne les normes de seguretat a la pàg. 44.

PASSADA DELS GEGANTS NOUS

Organitza: Amics del Camell

Inici: pl. de Catalunya
Hora: 17.45 h
Un moment perfecte per poder gaudir
sense presses de l’espectacular conjunt
de Gegants de la Ciutat de València.
Els amfitrions de l’acte, en Bernat i la
Candelera, ballaran al so de la música de
MúsXXL.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 30.

Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei

27

Programa d’activitats
Dissabte 1 d’octubre
PONY PISADOR
Lloc: pl. de la Llibertat
Hora: a partir de les 0 h
Ells mateixos es defineixen: “el bon humor
del Pony Pisador és contagiós: els nostres
espectacles són variats i imprevisibles,
perquè entre riures i bromes amb el
públic, a cada concert passen coses que
ningú esperava”.
I la festa seguirà amb DJ’S STAJJ.

de Sant Antoni i Gegantons del Mercat, de
les Colònies Jordi Turull, Sant Pere de Ribes,
Gràcia, Sallent, Santa Perpètua de Mogoda,
Sabadell, Perpinyà, L’Hospitalet de l’Infant,
Abrera, Cassà de la Selva, l’Hospitalet de
Llobregat, Arbúcies, Moià, el Calçot de
Valls i els Gegants de Molins de Rei, com a
amfitrions.
Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei

Diumenge 2 d’octubre

TALLER INTERCULTURAL

35A TROBADA DE GEGANTS
I CAPGROSSOS

Lloc: c. de Bonavista
Hora: 10 h
Organitza: A.V. Barri de Bonavista El Mas

Lloc: pl. de Catalunya
Hora: a partir de les 9 h
9 h - Plantada de gegants
11 h - Mostra de balls de gegants
11.30 h - Inici de la cercavila
13 h - Final a plaça amb Inxa Brass Band i
MúsXXL.
Amb la participació dels Gegants de la Ciutat
de València, d’Olivella, Palamós, Gavà,
Carrer Viserta de Monistrol de Montserrat,
Santa Coloma de Cervelló, Les Corts, Tona,
Universitat Autònoma de Barcelona, Gegants

Rafael Casanoves, 12

XERRADA “CONEGUEM ELS
OCELLS MÉS COMUNS QUE
HABITEN AL NOSTRE RODAL”
Lloc: Jardí Botànic a la masia de can
Vilagut
Hora: 11 h
Quins són i com viuen. A càrrec de
l’ornitòleg Carles Furquet. Activitat gratuïta.
Organitza: CEM

93 668 60 42 Molins de Rei

...Us desitjem una bona Festa Major !
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Programa d’activitats
VERSOTS DELS DIMONIS

Diumenge 2 d’octubre

Lloc: Parc de la Séquia
Hora: 18 h
Organitza: Dimonis de Molins de Rei

TALLERS ARTÍSTICS INFANTILS
Lloc: pg. del Terraplè
Hora: 11 h
Vina a fer els tallers artístics que ha
preparat el Cercle Artístic i també participa
al Concurs de Dibuix Lluís Fisas.
Organitza: Cercle Artístic Molins de Rei

IMPRESSIONS

MANUALITATS INTERCULTURALS
Lloc: Vallpineda
Hora: 12 h
Organitza: A.V. de Vallpineda

Lloc: pl. de la Llibertat
Hora: 19 h
Espectacle a càrrec de l’Esbart Dansaire de
Molins de Rei amb la participació del Cos
de Dansa i les seccions infantil i juvenil.
Organitza: Esbart Dansaire de Molins de Rei

CAMPIONAT D’ESTIRAR LA CORDA
Lloc: pl. de l’Església
Hora: 17 h
Grups de 5 persones. Inscripcions a la
Llibreria Barba, del 12 al 21 de setembre.
Places limitades. Preu: 2 € per persona.
Organitza: Ateneu Mulei

CLOENDA DE LA FESTA MAJOR:
ACCIONS 1A – LA FURA DELS BAUS
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Hora: 20.30 h
Un espai singular, un espectacle singular,
una companyia singular com a cloenda de
la Festa Major 2022.

www.virolaimolins.cat

XX
aniversari

Infantil

Primària
29

ESO

Batxillerat

Recorreguts
CORREFOC INFANTIL
Pl. de Catalunya, c. de Rafael Casanova, pl. de la Creu,
c. Major i pl. del Mercat.

CORREFOC
Pl. de Catalunya, c. Rafael Casanova, pl. de la Creu,
c. Major i pl. de Catalunya.

CORRE-CUITA DEL CAMELL I MATINES
C. d’Enric Granados, pl. de Catalunya, c. de Rafael
Casanova, c. del Dr. Barraquer, pg. del Terraplè,
c. de Miquel Tort, c. de Rafael Casanova, pl. de la
Creu, pg. de Pi i Margall, av. de Barcelona, c. de
Folqué, av. de Barcelona, pl. de la Bàscula, c. del Carril,
pl. de l’Estació, c. del Carril, pl. de la Creu, c. Major, c.
d’Ignasi Iglésias, c. de Sant Miquel, pl. de l’Església, c.
del Pare Manyanet, c. Major, pl. de Catalunya,
c. de Jacint Verdaguer i pati de Ca n’Ametller.
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Recorreguts
CERCAVILA DE GRALLERS
Pl. de la Creu, c. Major, pl. de Catalunya,
c. de Rafael Casanova i pl .del Palau.

PETIT CAMELL
C. d’Enric Granados, pl. de Catalunya, c. de Rafael Casanova, pl. de la
Creu, c. Major, c. d’Ignasi Iglésias, c. de Sant Miquel i pl. de l’Església.

TRADICIONAL CERCAVILA DELS GEGANTS VELLS
Pl. de Catalunya, c. de Rafael Casanova, c. del Dr. Barraquer, pg. del
Terraplè, c. de Miquel Tort, c. de Rafael Casanova, pl. de la Creu,
pg. de Pi i Margall, c. del Canal de la Infanta, c. de Folqué, pl. de la
Bàscula, c. del Carril, pl. de la Creu, c. Major, c. d’Ignasi Iglésias,
pl. de l’Església i c. de Sant Miquel.

PASSADA DELS GEGANTS NOUS
Pl. de Catalunya, c. de Rafael Casanova, pl. del Mercat, c. Major,
pl. de Catalunya, c. de Rafael Casanova i pl. del Pati del Palau.
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Només
sí és sí
Servei d’atenció
Emergències

061 / 112

Mossos d’Esquadra

112 / 93 685 88 00

Guàrdia Urbana

Atenció 24 h
Violència Masclista

93 668 88 66

900 900 120

Què fem si en som víctimes?
Informar
Buscar suport en el personal de la barra o entre els professionals
sanitaris i/o dels cossos policials que supervisen la festa.
Atendre
Els professionals ens oferiran suport i ens informaran de les
opcions que tenim i, en cas que ho necessitem, atenció mèdica o
assessorament per interposar una denúncia.
Derivar
Si es tracta d’una agressió greu, com una violació, no hem de
canviar-nos de roba, ni rentar-nos, ni menjar ni beure, atès que
l’agressor.

Què fem si ho presenciem?
Detectar
Si detectes una situació clara d’agressions sexistes, sexuals o
lgtbifòbiques, truca a Emergències o avisa el personal de seguretat.
Mai has d’intervenir amb les persones agressores. Cal prioritzar la
seguretat de la persona agredida.
Informar
Si la persona agredida demana ajuda, ofereix-li acompanyament
i dona-li la informació que hi ha un protocol a la festa i que pot
demanar ajuda.
Avisar
Si no és la persona agredida qui demana ajuda, traspassa la
informació del que està passant a una barra o punt d’entrada
de casos, al Punt Lila o als serveis de seguretat.

Amb el suport de:
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Graella d’Activitats
DIVENDRES 23 DE SETEMBRE
Repic de campanes per anunciar la Festa
Pregó de Festa Major
Sopar de carmanyola dels veïns i veïnes del carrer d’Ignasi Iglésias
Havaneres amb el grup Ancla
Improderadas Club
DISSABTE 24 DE SETEMBRE
El Cuc surt de marxa
Diable per un dia
Engresca’t amb l’Entxuscat
Fes el dimoni!
Despertem el Camell
Taller Steam: construeix la teva mà robòtica
Projecció de cinema infantil: Laban i Labolina
TCAM - Trobada de Cervesers Artesans
Escala Birres
Urban Battle Cup
20 anys aixecant castells
Holi Fest Holi Cuc
40 anys de Blade Runner
Correfoc infantil
Sopar de Carmanyola + Dj Jon Kiev
Festa Major al Foment: Gran Reserva
Concert Beatneeks + PD Animal
DIUMENGE 25 DE SETEMBRE
43a Cursa Popular de Sant Miquel
TCAM - Trobada de Cervesers Artesans
Taller de henna
Jornada musical amb el Mulei
Festa Major al Foment: El Pot Petit
Gospel Soul
La Riota
Tarda de flamenc
The Otis Redding Show
DILLUNS 26 DE SETEMBRE
Contacontes
Sessió de cinema: Instants i Como un adiós
DIMARTS 27 DE SETEMBRE
Contacontes amb La Boia Teatre

20.15 h
20.30 h
21 h
21.30 h
22 h
10 h
10 h
10 h
10 h
10 h
11 h
11 h
11 a 23 h
16 h
17 h
17.30 h
18 h
19 h
20.30 h
21 h
21.30 h
22 h
8.30 h
D’11 a 23 h
12 h
13 h
18 h
18 h
19 h
19 h
20 h

Plaça de Catalunya
Plaça de l’Església
Carrer de Bonavista
Plaça de la Pau
Parc del Pont de la Cadena
Parc del Pont de la Cadena
Parc del Pont de la Cadena
Parc del Pont de la Cadena
Pati de Ca n’Ametller
Biblioteca el Molí
Biblioteca el Molí
Plaça de la Llibertat
Plaça de l’Església
Carpa Mariona
Inici al Parc Pont de la Cadena
Parc Pont de la Cadena
Teatre de la Peni
Plaça de Catalunya
Carrer de Bonavista
Foment Cultural i Artístic
Pista de la Peni
Passeig del Terraplè
Plaça de la Llibertat
Antic camp de futbol
Passatge de la Sardana
Foment Cultural i Artístic
Teatre de la Peni
Pista de la Peni
Plaça de l’A.V. el Canal
Parc de la Séquia

18 h Pl. d’Antoni Marca
20.30 h Pati de Ca n’Ametller
17.30 h Pati de la Federació Obrera

ROSTISSERIAEIXAMPLE

Més de 20 anys preparant menjars!
De dimecres a divendrs i festius de 9:30h a 17:30h

Carrer Major , 98
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622 176 826

93 668 14 74

620 306 018

Graella d’Activitats
DIMECRES 28 DE SETEMBRE
Monòleg: Jo i la meva futura jo
Tribut a Queen amb Play The Game + DJ Anna Gisbert
DIJOUS 29 DE SETEMBRE
Cercavila de Prematines
Matines del Camell
Festa dels Miquels
Tronada per anar a cercar el ram de la geganta
Tradicional cercavila dels Gegants Vells
Ofici de Festa Major
Sardanes amb La Principal de Llobregat
Concert vermut amb The New Song Sexet
Jocs diversos a la Granja
Espectacle itinerant: La Llebre i la tortuga
Glosa a la taverna del Mulei
DIVENDRES 30 DE SETEMBRE
Cercavila de Grallers i Bastoneres, i berenar popular
Gran Bingo de Festa Major
Correfoc de Diables i Bèsties
Hotel Cochambre
DISSABTE 1 d’octubre
XXXVII Fira del Col·leccionisme i Brocanters
Dona el xumet al Camell
Jocs Gegants
Festa de l’escuma a Bonavista
La rebuda dels gegants convidats
Correcuita del Petit Camell
Passada dels Gegants Nous
Mostra de Balls
Correcuita del Camell i sarau d’espurnes
Duet musical
Pony Pisador + DJ STAJJ
DIUMENGE 2 D’OCTUBRE
35a trobada de Gegants i Capgrossos
Taller intercultural
Xerrada “Coneguem els ocells més comuns que habiten al nostre rodal
Tallers artístics infantils
Manualitats interculturals
Campionat d’estirar la corda
Versots dels Dominis
Impressions
Cloenda de la Festa Major – La Fura dels Baus
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20 h Pati de la Federació Obrera
23 h Plaça de la Llibertat
5h
6h
9h
9.30 h
10.30 h
11 h
12 h
12h
17 h
18 h
19 h

Plaça de la Llibertat
Inici a la plaça de Catalunya
Carrer de Sant Miquel
Inici al pati de Ca n’Ametller
Inici a la plaça de Catalunya
Església parroquial de Sant Miquel
Plaça de l’Església
Pista de la Peni
Parc de la Séquia
Inici a la plaça de Catalunya
Plaça de la Creu

17.30 h
18.30 h
21 h
0h

Inici a la plaça de la Creu
Parc del Pont de la Cadena
Plaça de Catalunya
Plaça de la Llibertat

9h
11 h
11.30 h
12 h
12 h
17 h
17.45 h
18 h
20.30 h
20h
0h

Passeig del Terraplè
Plaça de la Llibertat
Parc del Pont de la Cadena
Pati de l’Escola Alzina
Plaça de Catalunya
Inici a la plaça de Catalunya
Inici a la plaça de Catalunya
Plaça de la Llibertat
Inici a la plaça de Catalunya
Petanca de Riera Bonet
Plaça de la Llibertat

9h
10 h
11 h
11 h
12 h
17 h
18 h
19 h
20.30 h

Plaça de Catalunya
Carrer de Bonavista
Jardí Botànic a la masia de can Vilagut
Passeig del Terraplè
Vallpineda
Plaça de l’Església
Escales del Mercat
Plaça de la Llibertat
Parc del Pont de la Cadena

Punt Lila

Punt fix atenció a la pl. de la Llibertat
Oficina d’informació i acompanyament per a les possibles víctimes de
comportaments sexistes, en el marc de la campanya Vivim la festa sense agressions.
En aquest punt d’atenció es facilitarà assessorament i acompanyament a les persones
que s‘hi apropin per tal que sàpiguen tots els passos que han de fer en qualsevol
decisió que vulguin prendre. En el cas d’una agressió clara per la qual hi ha d’haver
una denúncia, si la dona vol denunciar, hi haurà un acompanyament amb els cossos
policials.

Parella Itinerant
Professionals que es mouran pels espais de festa, facilitaran assessorament i
acompanyament cap al punt d’atenció i detectaran possibles situacions d’agressions
i/o de comportaments sexistes. També donaran informació sobre el punt fix
d’atenció, ubicat a la pl. de la Llibertat.

El Punt Lila funcionarà
el dimecres 28 de setembre de 23 a 6 h del matí,
el 30 de setembre, de 21 a 4.30 h del matí,
i el dia 1 d’octubre de 20.30 a 4.30 h del matí
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BONA FESTA
MAJOR 2022!!
Avda Barcelona 235 Molins de Rei

- 936682112

- info@fustesandreu.com
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- www.fustesandreu.com

+ Festa Major
Del 12 al 30 de setembre
MOSTRA DE GEGANTS CONVIDATS

Lloc: Federació Obrera
Vine a visitar alguns dels gegants que
participaran a la Festa Major. Una mostra
viva que anirà creixent mica en mica i
acabarà omplint de figures gegants la
Federació Obrera.
Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei

Del 9 de setembre fins al 2 d’octubre
EXPOSICIÓ “EL POBLE I LA SEVA GENT”

Lloc: sala d’exposicions de Ca n’Ametller
Exposició de l’artista Pubill emmarcada
dins els cicle d’activitats “Molinenques
Molinencs”.
Horaris de visita
Del 9 al 23 de setembre
Divendres i dissabtes de 17.30 h a 20.30 h
Diumenges de 10.30 h a 14 h
Del 24 de setembre al 2 d’octubre
De dilluns a divendres, de 17 h a 20.30 h
dissabtes i diumenges, de 10.30 h a 14 h
i de 17 h a 20.30 h
dijous 29 de setembre, de 10.30 h a 14 h i
de 17 h a 20.30 h

Del 28 de setembre al 2 d’octubre

S’ampliarà el servei diürn, i es posarà
un servei nocturn especial i gratuït amb
baixada a demanda per a col•lectius
vulnerables a la nit.
Per ampliar informació cal adreçar-se a la
web de l’Ajuntament.

Dissabte 8 d’octubre
CONCERT DE CELEBRACIÓ DEL 40È
ANIVERSARI DE QUÒDLIBET GRUP CORAL

MISSA DE LA CORONACIÓ (KV 317)
DE WOLFGANG AMADEUS MOZART.
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 19 h

Diumenge 9 d’octubre
DIADA CASTELLERA DE FESTA MAJOR

SERVEI ESPECIAL DEL BUS MUNICIPAL MONBUS

Lloc pl. de la Creu

Durant la Festa Major, des del dimecres
28 de setembre de 2022 fins al diumenge
2 d’octubre de 2022, el servei de Bus
municipal Monbus (MB1-MB2-MB3)
funcionarà amb servei especial (SE), tant
en horari com en recorregut.

Hora: 12 h

Els Matossers actuaran amb les colles
convidades: Castellers de Badalona i
Castellers del Foix.
Organitza: Colla Castellera Matossers de
Molins de Rei

PROMOCIÓN ESPECIAL
EL MES DE LA CORTINA
En Octubre confección gratuïta
en todas tus cortinas.

¡IMPORTANTE!
Presente esta promoción el dia
que realize el encargo para
beneficiarte de la oferta.

Av. València, 6, 08750 Molins de Rei (Barcelona)
667.212.790 · 93.668.99.62
www.espaidescanslineahogar.com
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Carns · Embotits ibèrics · Menjar per emportar
Dilluns a Divendres
9:00 - 14:00 / 17:00 - 20:00

Dissabte matí
9:00 - 14:00 / Tarda tancat

C/ Rafael Casanova, 41

93 668 84 08
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+ Actes
dimecres 28 de setembre

Dilluns 3 d’ocutbre

VESPRES DE SANT MIQUEL

MISSA PELS DIFUNTS

Lloc: església parroquial de Sant Miquel

Lloc: església parroquial de Sant Miquel

Hora: 19.15 h

Hora: 19.30 h
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MOLINS DE REI

Bona Festa Major!
Biopompas Molins de Rei
C/ Molí, 3 local C. Molins de Rei

Tel. 722 524 750
molins@biopompas.com

Neorg
Girona

cesccuines

Darrere de
cada problema,
tenim una
solució.

nes
i
u
c
e
d
i
d
Estuinteriorisme
i

Mobiliari d’oﬁcina
Projectes a mida
Il·luminació
Decoració
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contel@contel.es
(+34) 93 668 92 00
Miquel Torelló i Pagès, 30
08750 Molins de Rei (Barcelona)

Normes de seguretat
NORMES DE SEGURETAT DELS ACTES DE FOC
• Per evitar accidents, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del
correfoc: taules, testos amb plantes, cadires, etc.
• Retireu els vehicles de la zona per on passarà el correfoc. Consulteu-ne els dies i els itineraris.
• Tanqueu les portes, les finestres i els balcons. Baixeu les persianes i protegiu les obertures per tal
d’impedir l’entrada de coets i guspires que puguin causar un incendi.
• Recolliu la roba estesa o altres elements tèxtils com banderes, domassos o tendals per prevenir que
es puguin encendre.
• Protegiu amb cartró els vidres dels aparadors, portes i finestres per on passin les cercaviles de foc,
inclosos els primers pisos.
• No envaïu l’espai on els grups de foc fan l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.
Seguiu-ne les recomanacions.
• No es pot tirar aigua des dels balcons ni a sobre dels petards, ja que la pólvora és imprevisible.
Participeu amb seguretat i responsabilitat
• Per participar en el correfoc i en el corre-cuita del Camell, és obligatori portar roba gruixuda de
cotó, coll tancat, màniga llarga, mocador al coll i calçat flexible, lleuger i tancat.
• Sempre s’ha de córrer en la direcció de la bèstia. No se li ha d’obstruir mai el pas. No agafeu ni
destorbeu cap dels seus membres.
• Es prohibeix la participació i presència de gossos i altres animals de companyia.
• Les persones amb mobilitat reduïda i els infants no han d’estar a les primeres fileres ni a les zones
de foc. En qualsevol cas, els petits han d’anar acompanyats d’un adult i es prohibeix la participació i
presència de cotxets d’infants.
• Sigueu conscients que les activitats de foc comporten perills i riscos per als participants. No us
acosteu a menys de 2 metres de les bèsties de foc i actueu amb seny i prudència.
• Els organitzadors vetllen constantment pel bon funcionament de les activitats i cal seguir les seves
recomanacions durant el transcurs del correfoc.
• El públic que participa en els actes del correfoc i el corre-cuita és el responsable primer i únic
dels accidents que es puguin patir. No complir les normes de seguretat pot provocar accidents i
cremades potencialment greus.
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LLETRES
LLUMINOSES DE
FUSTA I ELEMENTS
DECORATIUS PER A
ESDEVENIMENTS

93 668 93 33
630 011 735

Serveis audiovisuals

info@llumsilletres.cat
www.llumsilletres.cat

93 668 93 33
630 011 735

info@sonitrons.com
www.sonitrons.com

Serveis per a esdeveniments, creacions
pròpies i continguts culturals

93 668 93 33
630 011 735

Pa i dolços artesanals
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info@escenica.cat
www.escenica.cat

Notes i agraïments
ADRECES DE LA FESTA MAJOR

NOTES

• L’Organització es reserva el dret d’alterar la programació i

Biblioteca el Molí - pl. de l’U d’Octubre de 2017, 2
l’horari dels actes per causes meteorològiques o per raons
Federació Obrera - c. de Jacint Verdaguer, 48
alienes a la seva voluntat.
•
Hi haurà servei de bar a la plaça de la Llibertat a càrrec
Foment Cultural i Artístic - pg. del Terraplè, 49
d’entitats de la vila.
Teatre de La Peni - pl. de Mercè Rodoreda, 1
• L’Organització de la Festa Major es reserva tots els drets.
Sala d’exposicions de Ca n’Ametller - pl. de Catalunya, 25 • L’Ajuntament de Molins de Rei assumeix l’organització
Ràdio Molins de Rei - c. del Foment, 6
de tots aquells actes on no s’esmenta cap col·laboració
ajuntament@molinsderei.cat
@cultura_mdr
Etiquetes: #cultura_MdR #FMMolins #molinsderei

específica.
• En cas de pluja, el pregó tindrà lloc a la Joventut Catòlica.
• L’ús de pirotècnia serà exclusiu de les activitats de foc i
tronades tradicionals.

www.molinsderei.cat

El cartell ha estat dissenyat per Ona Roca Busquet, guanyadora del concurs de cartells de Festa Major 2022. El jurat va ésser
format per Andrea Guerrero Blanco, Aída Atencia Vidal, Gisela Domínguez Pastor, Irene Mateo Fernández i Ainoa García
Ballestín, regidora de Cultura.
Totes les fotografies que apareixen en el programa són de Dan Costa, excepte les següents que són o procedeixen de: p. 12 – Gea Molins; p. 14
– Pixabay; p. 16 – Beatneeks; p.18 – Església Evangèlica; p. 21 – Play The Game; p. 22 – Miquel Burgès; p. 24 – Teatre Nu; p26 – Pony Pisador; p.
26 – Guillem Urbà; p.29 – Cili Padilla

Consulteu la fe d’errates a www.molinderei.cat/festamajor
Amb la col·laboració de: Agrupació Folklòrica Molins de Rei,
Amics del Camell, Amics dels Clàssics, Associació Filatèlica i
Numismàtica, Associació Prosceni, Ateneu Mulei, Amics de la
Cultura en Viu del Llobregat – Daltabaix, A.V Bonavista-el Mas,
A.V del Barri de l’Àngel, A. V. el Canal, A.V. de Sant Bartomeu,
A.V. de Riera Bonet, A.V. de Vallpineda, Bastoneres de Molins,
Centre Excursionista de Molins de Rei, Cercle Artístic, CEM,
Cineclub Hal 2022, Colla Castellera Matossers de Molins de Rei,
Colla de Diables de Molins de Rei “l’Agrupa”, Colla Gegantera
de Molins de Rei, Dimonis de Molins de Rei, Esbart Dansaire
de Molins de Rei, Església Evangèlica, Gea Molins, Grallers de

Molins de Rei, Grup de Foc Festinamus l’Entxuscat, Grup del
Drac de Molins de Rei El Cuc, Grup de Teatre Amateur Filagarsa
del Foment, Grup Xarxa Local, Quòdlibet Grup Coral, Metal
Defenders, Molinside, Miquels de Molins de Rei, Parròquia de
Sant Miquel Arcàngel, Teatre de La Peni, veïns dels carrers Sant
Miquel, Ignasi Iglésias i Rafael Casanova, Zulogaarden i la de
totes aquelles persones anònimes que desinteressadament han
donat un cop de mà a les entitats i a l’Ajuntament en les tasques
d’organització.
Amb la col•laboració especial de: l’Associació Obrera, Foment
Cultural i Artístic i Teatre La Peni
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E N T R E PA N S , TA P E S , A M A N I D E S I M E N Ú S E T M A N A L
B A R R E S TA U R A N T

662 921 357
C/ Major 93 Local · Molins de Rei

@mimatiyjo

LITTLE
ITALY
r e s t a u r a n t
Noves hamburgueses
i nous sandvitxos per Festa Major

Vine i tasta’ls!

US ESPEREM!
933 494 511
Dilluns
16:00h a 22:30h
Dimarts i Dimecres
08:00 a 22:30h

@restaurante.littleitaly

de Dijous a Dissabte
08:00 a 23:30h

restaurante@restaurantlittleitaly.com

Diumenge
09:00 a 15:00h

Carrer Doctor Barraquer 26-28

c/ Major, 26 - Molins de Rei

MOLINS DE REI

931 649 836
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morenetamolins.cat

