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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

VIU LA FESTA

La Festa Major de Molins de
Rei és com tu vulguis que
sigui. Durant deu dies s’han
programat més d’un centenar
d’activitats increïblement
variades que tenen lloc en
totes les franges horàries i
en diferents punts de la vila.
Això permet que cada persona
o cada família faci el seu
propi recorregut, dissenyi la
seva pròpia experiència de
Festa Major i la faci única i
irrepetible. Un any més, les
activitats de foc es combinen
amb les actuacions musicals,
les proves esportives, el teatre,
el cinema, els espectacles
infantils i altres actes més
tradicionals.

cada vegada més forma part
del nostre ADN col·lectiu.
La transformació que està
experimentant Molins de
Rei en els darrers anys no
s’explicaria sense aquest
esperit col·lectiu a mig camí
entre l’inconformisme i
l’exigència.
Però ara ha arribat el moment
d’assaborir el resultat del gran
esforç de tots aquests mesos
de preparació. Ha arribat
l’hora d’ocupar els carrers, les
places, els parcs, les carpes i
qualsevol dels llocs on hi hagi
activitats programades i gaudir
de totes elles. Pots fer-ho
sol o sola, o amb família, o
amb amics. És igual. El més
important és que et facis teva
la Festa Major de Sant Miquel.
No et conformis a participar-hi.
Converteix-la en la millor Festa
Major de totes les que hagis
viscut. Perquè la Festa Major
s’ha de viure.

A més, totes les activitats
programades tenen el segell
propi de les entitats i els
col·lectius que hi ha al darrere,
i que any rere any s’esforcen
a millorar-les i fer-les encara
més atractives. La seva
experiència i coneixement,
sumada a la seva voluntat
de millora contínua, són una
garantia d’èxit absolut. De fet,
aquesta voluntat d’exigir-nos

Visca la Festa Major!
Joan Ramon Casals
Alcalde de Molins de Rei
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SALUTACIÓ REGIDOR
El setembre és un mes que
ens fa mirar endavant amb
optimisme i il·lusió: comencen nous projectes i tenim
nous propòsits, s’inicia un nou
curs escolar i les temporades
esportives, i, per descomptat,
arriba la festa de tota una vila,
la nostra Festa Major.
Ja fa uns anys que la Festa Major ha agafat una nova dinàmica i una energia renovada per
fer-la més gran, més popular
i amb més continguts per a
tots les edats. Una festa per a
tothom i amb la màxima diversitat d’activitats: música, circ,
cinema, dansa, teatre, cultura
popular, etc.
Aquest creixement ens ha
portat a ocupar plenament dos
caps de setmana d’activitats i
és per aquest motiu que hem
pres la decisió de traslladar el
pregó al primer dia de festa: 22
de setembre. A partir d’aquí,
ens esperen deu dies intensos
per gaudir amb la mesura
oportuna de seny, rauxa i
civisme.

També hem treballat per tenir
una Festa Major en la qual
la gent hi participi amb més
consciència sobre el consum
d’alcohol, així com més segura
en l’àmbit de les agressions
sexistes gràcies a dues campanyes de sensibilització que seran presents a la festa sota els
lemes “No és No. Respecta’m”,
adreçada a evitar i detectar les
conductes i agressions sexistes, i “No et perdis la festa!”,
que fa èmfasi en el consum
responsable d’alcohol.

Ara que teniu el programa a
les mans us convido a descobrir totes les activitats que el
conformen i, especialment, les
novetats que ja trobareu des
del primer dia amb la cercavila
d’inici de la Festa Major –quan
el vessant de cultura popular
de la vila ens iniciarà la festa
just abans del pregó–, les propostes del Cine Club Hal 2002 i
Daltabaix que surten al carrer,
les activitats de La Terrasseta
de Festa Major a la plaça del
Palau, el cinema a la fresca al
Parc del Pont de la Cadena ,
el concert inclusiu de Clams
i altres activitats que de ben
segur us sorprendran.

Ja només em queda fer un
agraïment a totes les entitats
de la vila que de maneres
diverses sumen i ajuden a fer
créixer la Festa Major, a tot
el personal de l’Ajuntament
que la fa possible i a totes les
persones que d’una manera o
una altra hauran posat el seu
gra de sorra per organitzar-la i
gaudir-la.
Visca la Festa Major!
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PROGRAMA D’ACTIVITATS 2017
Tots els actes estan organitzats per o amb la col·laboració de l’Ajuntament de Molins de Rei.

DIVENDRES 22
DE SETEMBRE
CERCAVILA D’INICI DE FESTA MAJOR
Inici: plaça del Palau
Hora: 18.30 h
El vessant més popular de la festa marca el seu
començament amb una concentració a la plaça
del Palau, un lluïment al c. de Rafael Casanova
amb c. de Rubió i Ors, i l’arribada a la plaça de
Catalunya. Sorpresa final a l’acabar el pregó!
Amb la col·laboració de: Amics del Camell,
Entxuscat, Cuc, Diables de l’Agrupa, Dimonis
de Molins de Rei, Colla Gegantera, Matossers,
Esbart Dansaire i Grallers de Molins de Rei
REPIC DE CAMPANES per anunciar la festa
Hora: 20.15 h
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Lloc: plaça de Catalunya
Hora: 20.30 h
A càrrec d’Impuls Teatre

DISSABTE 23
DE SETEMBRE
EL CUC SURT DE MARXA
Lloc: plaça del Palau
Hora: de 10 a 14 h
Maquilla’t, fes bombolles de sabó gegants, porta
la bèstia, enganxa-li els ulls i el nas, i fes el
puzle... amb el CUC!
Organitza: Grup del Drac de Molins de Rei “El Cuc”
TALLERS INFANTILS AMB ELS DIABLES
DE L’AGRUPA
Lloc: plaça del Palau
Horari: de 10 a 14 h
Prepara’t per al correfoc infantil, vine a pintar la
teva forca o la màscara, maquilla’t o juga amb
nosaltres amb les activitats que tenim preparades per als més petits.
Organitza: Colla Infantil de Diables de Molins de
Rei “l’Agrupa”
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ENTXUSCAT PER UN DIA
Lloc: plaça del Palau
Horari: de 10 a 14 h
Pinta, posa’t la màscara, porta la bèstia...
i diverteix-te amb l’Entxuscat!
Organitza: Grup de Foc Festinamus
l’Entxuscat
FES EL DIMONI!
Lloc: plaça del Palau
Horari: de 10 a 13.30 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!
Organitza: Colla Infantil Dimonis
de Molins de Rei
DESPERTEM EL CAMELL!
Lloc: pati de Ca n’Ametller
Horari: d’11 a 14 h
Un seguit de tallers, activitats i jocs donaran
el tret de sortida a les activitats del Camell
durant la Festa Major.
Activitat dirigida a infants d’1 a 12 anys
Organitza: Amics del Camell

12è OPEN INFANTIL DE BTT
Lloc: plaça de les Bruixes
Hora: a partir de les 17 h
Participants de les categories Prebenjamins,
Benjamins, Principiants, Alevins i Infantils
Organitza: Club Ciclista One To One
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “LES FORMES
DEL PAISATGE”
Lloc: Sala d’exposicions de Ca n’Ametller
Hora: 18.30 h
Vegeu més informació a l’apartat +FestaMajor

BALL A LA FRESCA
Lloc: Federació Obrera
Hora: 19 h
Comiat de la temporada d’estiu del Ball a la
Fresca
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CORREFOC INFANTIL
Inici: plaça 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: Colla
de Diables Àngels Diabòlics de Sant Vicenç dels
Horts, Colla Infantil Pixafocs i Cagaspurnes de
Masquefa, Colla Infantil dels Diables Rojos de
Sant Feliu i Colla Infantil dels Diablots d’Olesa
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 49.
Vegeu-ne les normes de seguretat a la pàg. 48.
Organitzen: Colla Infantil de Diables de Molins
de Rei “l’Agrupa” i Colla Infantil Dimonis de
Molins de Rei
NIT DE CANÇÓ IMPROVISADA
I SOPAR DE PINTXOS
Lloc: Ateneu Mulei
Hora: 21 h
Gaudeix d’una de les darreres populars cantades dins l’Ateneu Mulei actual i del sopar de
pintxos previ.
Organitza: Ateneu Mulei

TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH
ME (Els últims dies de Laura
Palmer)
Lloc: Parc de la Séquia
Hora: 21 h
El director David Linch i la seva obra plena
d’històries surrealistes es van popularitzar a
partir del gran èxit de la sèrie televisiva Twin
Peaks. L’any 1992 es va filmar aquesta preqüela
que també aporta elements claus per a la 3a
temporada de Twin Peaks, estrenada just abans
d’aquest estiu.
Angelo Badalamenti és l’autor indispensable
de les bandes sonores de David Linch. Abans de
la projecció, el trio del guitarrista Adrià Plana
oferirà en directe una recreació de la banda
sonora de la pel·lícula.
Adrià Plana, guitarra; Adri González, teclats, i
Andreu Moreno, bateria
En cas de pluja, l’acte es traslladaria
a La Gòtica.
Organitza: Cine Club Hal 2002
Amb la col·laboració de l’ A.V. la Granja
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ESCAC DOBLE, de la CIA. FILAGARSA
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 22 h
Conspiracions, infidelitats, xantatges... tot s’hi
val per assolir la corona mundial en el Campionat Mundial d’Escacs que es disputa a NY.
Aquest és el nou musical del Grup de Teatre
Amateur Filagarsa del Foment.
Preu de l’entrada: general, 10 €; socis FCiA, 8 €
Reserves a filagarsa@yahoo.es
Organitza: Grup de Teatre Amateur Filagarsa
del Foment

DIUMENGE 24
DE SETEMBRE
39a CURSA POPULAR DE SANT MIQUEL
Lloc: passeig del Terraplè, davant de la plaça
de la Llibertat
• Cursa de 10 km, sortida a les 8.30 h
Per als més grans de 16 anys, corredors més
experimentats. Lliurament de trofeus a les
10.10 h
• Cursa de 3,5 km, sortida a les 10.30 h
La més popular, a partir de 12 anys
• Cursa d’1,5 km, sortida a les 11.15 h
Per a infants de 6 a 11 anys. A les 11.45 h es
farà el lliurament de trofeus de les curses de
3,5 km i 1,5 km.
• Cursa familiar d’1 km, sortida a les 12.30 h NOVETAT
La cursa per a tota la família durant la qual els
més petits podran anar acompanyats per gaudir
d’una experiència esportiva única.
13.00 h FESTA DE L’ESCUMA DE COLORS per
tancar la jornada esportiva
I durant tot el matí, la plaça del Molí estarà
plena d’activitats lúdiques per a tothom!

Més informació a www.cursasantmiquel.cat i
al telèfon 93 680 15 72
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III BAIXADA DE TRASTOS
Lloc: plaça del Poeta Mateu Janés
Hora: 16.30 h
La tercera edició d’una baixada d’andròmines
molt peculiar. Els menuts baixaran a les 16.30 h
i els grans, a les 17.30 h. Lliurament de premis
a les 19.15 h
Informació i inscripcions a
baixadadetrastos@gmail.com
Organitza: Comissió Baixada de Trastos Molins

Fotos: Anna Carreras

XVIII CAMPIONAT D’ESTIRAR LA CORDA
Lloc: plaça de l’Església
Hora: 17.30 h
Grups de 5 persones. Inscripcions a la Llibreria
Barba del 12 al 22 de setembre.
Places limitades. Preu: 2 € per persona
Organitza: Ateneu Mulei
L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 18.30 h
Una de les obres imprescindibles del repertori
més conegut del teatre català del segle xx. El
mateix autor va adaptar la novel·la a text teatral.
Ara, es tracta d’una adaptació renovada a càrrec
del Grup Quatre per Quatre.
Preu de l’entrada: general, 10 €; socis FCiA, 8 €;
anticipada, 9 €
Venda d’entrades a la taquilla una hora abans de
l’espectacle
Anticipades: dimecres 20 de setembre,
de 18 a 20 h, a la taquilla del teatre
Organitza: Foment Cultural i Artístic
DANI NEL·LO – ELS SAXOFONISTES SALVATGES
Lloc: Parc de la Séquia
Hora: 20 h
El saxo tenor va ser la pedra angular sobre la
qual es va construir el rythm and blues i el primer
rock and roll. El seu so va ser la primera veu de
rebel·lia sònica contra el sistema musical establert
i va trencar barreres racials i socials amb el seu
caràcter desinhibidor, i com a sinònim de joventut.
Aquest projecte mostra la veu dels saxofonistes
que van iniciar aquest llenguatge visceral i salvatge.
Dani Nel·lo recull el testimoni d’aquesta tradició i
fa versions d’alguns dels seus herois saxofonistes,
com ara Arnett Cobb, Noble Watts o Red Prysock,
en un concert ple de ritme i energia.
En cas de pluja, el concert es farà a La Traska
Truska. Organitza: Daltabaix
Amb la col·laboració de l’ A.V. la Granja
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IV CRONOESCALADA AL CAMPANAR
Lloc: plaça de l’Església
Hora: 20 h
151 esgraons i 45 metres de desnivell. Sortides
individuals cronometrades fins a dalt del
campanar. Retransmissió amb pantalla gegant.
Si no correu, veniu igualment a veure-ho tot
còmodament asseguts.
Inscripcions enviant un correu amb nom,
cognoms i telèfon mòbil a ateneu@mulei.cat
Preu: 2 € per participant, a pagar el mateix dia
Organitza: Ateneu Mulei

DIMARTS 26
DE SETEMBRE
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL EL CINTURÓN
ROJO I TERTÚLIA
Lloc: Federació Obrera
Hora: 19.30 h
El Baix Llobregat va viure a principis dels 70 una
profunda transformació instigada pel moviment
obrer i veïnal, que es va rebel·lar contra la dictadura franquista i va lluitar tant per millorar la
qualitat de vida a les fàbriques i als barris com
per recuperar les llibertats democràtiques. La
memòria d’aquells herois anònims ha quedat
recollida en el documental El cinturón rojo.
Després de la projecció es farà una tertúlia amb
convidats d’aquells moments.

DIMECRES 27
DE SETEMBRE
HORA DEL CONTE... AL CARRER!
Lloc: plaça de Josep Tarradellas
Hora: 17.30 h
Contes d’aquí, rondalles d’allà,
a càrrec d’Eva González
Sessió especial de Festa Major per a tots
els públics
16
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DIJOUS 28
DE SETEMBRE
XII CERCAVILA DE GRALLERS I BERENAR
POPULAR
Inici: plaça de la Creu
Hora: 17.30 h
La música de les gralles i els timbals envaeix els
carrers de la vila amb la tradicional Cercavila de
Grallers. I a l’acabament, el berenar popular.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 49.
Organitza: Grallers de Molins de Rei
CIRC: DUO TOBARICH
Lloc: plaça del Palau
Hora: 19 h
Dos cossos que busquen l’equilibri a través
de la força i la flexibilitat en un espectacle
d’acrobalance que entusiasmarà el públic.
LLIURAMENT DELS PREMIS
DEL XXXVI CONCURS D’APARADORS
Lloc: Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal
Hora: 21 h
Organitza: Unió de Botiguers de Molins de Rei
CINEMA A LA FRESCA: CANTA
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Hora: 21 h
Buster Moon és un elegant coala que regenta
un teatre que va conèixer temps millors i per
salvar-lo és capaç de qualsevol cosa.
Només té una oportunitat per mantenir-lo:
organitzar un concurs de cant i aconseguir que
sigui un gran èxit.

TERRASSETA DE FESTA MAJOR
SOPAR DE CARMANYOLA I CONCERT
DE BARATOS
Lloc: plaça del Palau
Hora: a partir de les 21 h
Porta el teu sopar i gaudeix de la primera nit a
la fresca amb el concert de Baratos, la banda
martorellenca que amb el nou disc sota el braç,
Fills del Llobregat, ens portaran la varietat de
ritmes jamaicans
Organitza: Ateneu Mulei
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13è EMPALMAT
Lloc: plaça de la Llibertat
Hora: 23 h
Final del concurs Empalmat amb els grups
Eivibonny, Karabash, El Príncipe de los
Ladrones, Ankris y el Cuéllar i La Barraca,
amb la presència d’un projecte d’informació,
prevenció i reducció de riscos en el consum de
drogues. I la nit seguirà amb DJs.

DIVENDRES 29
DE SETEMBRE
CERCAVILA DE PREMATINES
Inici: plaça de la Llibertat
Hora: 5 h
Organitza: Amics del Camell
MATINES DEL CAMELL
Inici: plaça de Catalunya
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 te’l perdis.
Vegeu-ne les normes de seguretat a la pàg. 48.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 49.
Organitza: Amics del Camell
REPIC DE CAMPANES per anunciar la festa
Hora: 9 h

FESTA DELS MIQUELS
Lloc: carrer 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 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
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TRADICIONAL CERCAVILA
DELS GEGANTS VELLS
Inici: plaça de Catalunya
Hora: a partir de les 9.45 h
9.45 h – Tronada per anar a cercar
el ram de la geganta
10.30 h – Ballada davant de l’alcalde
10.45 h – Cercavila
12.30 h – Ballada davant de l’església
La formació INXA BRASS BAND seran els
encarregats de donar el punt musical
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 49.
Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei
MISSA SOLEMNE de Festa Major
Lloc: parròquia de Sant Miquel Arcàngel
Hora: 11 h
Ofici en honor a sant Miquel Arcàngel, presidit
per Mn. Joan Peñafiel, vicari episcopal de la
vicaria del Llobregat del Bisbat de Sant Feliu de
Llobregat. Es farà també l’ofrena d’una sardana
a càrrec de l’Agrupació Folklòrica Molins de Rei
i Els Miquels.
BALLADA DE SARDANES AMB LA PRINCIPAL
DEL LLOBREGAT
Lloc: plaça de l’Església
Hora: 12.30 h
Com deia Joan Maragall, la sardana és la dansa
més bella de totes les danses que es fan i es
desfan.
Organitza: Agrupació Folklòrica Molins de Rei

CONCERT FAMILIAR: RIALLADES,
DE LA COMPANYIA EL POT PETIT
Lloc: plaça del Palau
Hora: 18 h
La companyia El Pot Petit presenta Riallades, un
espectacle familiar que combina música, teatre i
titelles. Riures i somriures garantits
Organitza: Xarxa Molins de Rei

HAVANERES AMB SON DE L’HAVANA
Lloc: plaça de la Llibertat
Hora: 18.30 h
Son de l’Havana neix del grup Els Pirates de
Molins de Rei l’any 2012 i ja tenen 3 discos
enregistrats i més de 500 actuacions.
20
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TERRASSETA DE FESTA MAJOR
DOBLE CONCERT THE SPINOFF
I JOAN COLOMO
Lloc: plaça del Palau
Hora: a partir de les 20.30 h
The Spinoff és un trio amb molt de ritme a les
venes per tocar des de Nat King Cole i Elvis fins
a temes actuals, swing, rockabilly, soul i molt
més!
Joan Colomo reinventa la ràdio fórmula:
versions de les millors cançons de tots els
temps... i s’accepten peticions!
Organitza: Ateneu Mulei
CONCERT: MISSA CRIOLLA I RITMES
D’ULTRAMAR
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 21 h
Amb Quòdlibert Grup Coral, Coral Crescendo i
Cor Diaula, amb el tenor Félix Merino i el Grup
Folklòric ARAUCO
Preu de l’entrada: 10 €
Anticipades, a l’Estanc Margarit (pl. de la Creu,
1) i Foto Estanc (plaça de Catalunya, 2)
Organitza: Quòdlibet Grup Coral

CORREFOC DE DIABLES I BÈSTIES
Inici: plaça de Catalunya
Hora: 21.30 h
El foc de les colles locals i els convidats envairà
els carrers de la vila.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 49.
Vegeu-ne les normes de seguretat a la pàg. 48.
Organitzen: Cuc de Molins de Rei, Diables de
Molins de Rei “l’Agrupa”, Dimonis de Molins de
Rei i Entxuscat de Molins de Rei

DOCTOR PRATS + DJs
Lloc: plaça de la Llibertat
Hora: 0 h
DOCTOR PRATS són capaços de barrejar estils
tan diversos com el pop, la cúmbia, el reggae,
l’ska, el rock, l’electroswing o el dubstep, i
porteu el mestissatge a un altre nivell.
Seguirà la festa amb DJs.
22
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DISSABTE 30
DE SETEMBRE
XXXII FIRA DEL COL·LECCIONISME
I BROCANTERS
Lloc: passeig del Terraplè
Horari: de 9 a 14 h
Hi podreu trobar postals, segells, monedes,
bitllets, llibres, accions, història postal, paper,
còmics, joguines, petites antiguitats... i la
trobada d’intercanvi de plaques de cava, xapes i
etiquetes de cervesa. A més, s’editarà una placa
de cava commemorativa!

SIMULTÀNIES D’ESCACS
Lloc: passeig del Terraplè
Hora: 10 h
Organitza: Escacs Molins de Rei del Foment
Cultural i Artístic
LA CASA URBANA
Inici: Parc de la Mariona
Hora: des de les 10 del matí
Matí: master class solidàries de zumba, hip hop, body
pump, body vive i taitxí a benefici de la Creu Roja
A partir de les 17.30 h, 2n Campionat de
Breakdance 1contra1, breakids i coreogràfic
hip hop
Organitza: La Casa Urbana
10a FIRA STOCKS
Lloc: plaça del Molí
Horari: de 10 a 21 h
Hi trobareu comerços de la vila i de fora que,
aprofitant la recta final de les rebaixes, trauran
els estocs de la temporada que ja finalitza.
Organitza: Unió de Botiguers de Molins de Rei

DONA EL XUMET AL CAMELL
Lloc: plaça de la Llibertat
Hora: 11 h
El Camell farà regals a tots aquells menuts i
menudes que li lliurin el xumet.
Organitza: Amics del Camell
24

TALLER DE BOMBOLLES DE SABÓ GEGANTS
Lloc: Parc de la Séquia
Hora: 12 h
Una proposta fresca, diferent, original i
sorprenent per a tots els públics. Una acció del
Pla d’Infància i Adolescència

TERRASSETA DE FESTA MAJOR
CONCERT DE CARLES BELDA
+ LA PORTÀTIL FM
Lloc: plaça del Palau
Hora: a partir de les 12.30 h
L’acordió contraataca! Torna el conjunt d’arrel
tradicional que va triomfar l’any passat amb el
reforç de l’inigualable Carles Belda.
TARDA VARIADA
Lloc: plaça de la Llibertat
Hora: 17.30 h
Una tarda variada amb I DANCE del Centre
Cívic de la Riera Bonet i el Cuadro de Baile de la
Casa de Andalucía.
Amb la col·laboració de Casa de Andalucía de
Molins de Rei.
EXHIBICIÓ DE COUNTRY
Lloc: Parc del Pont de la Cadena
Horari: de 18 a 20 h
Una tarda a ritme de country per gaudir o
aprendre aquest ball que ja ha traspassat
fronteres.
Organitza: Club Natació Molins de Rei

CORRE-CUITA DEL PETIT CAMELL
Inici: plaça de Catalunya
Hora: 17 h
El Petit Camell fa les delícies dels més petits
amb un petit corre-cuita i una cercavila amb els
amics del Petit Camell pels carrers de la vila.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 49.
Vegeu-ne les normes de seguretat a la pàg. 48.
Organitza: Amics del Camell.
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PASSADA DELS GEGANTS NOUS
Inici: plaça de Catalunya
Hora: 18 h
Un moment perfecte per poder gaudir sense
presses de les singulars danses dels gegants
de la Comparsa Alde Zaharra de Pamplona,
que, com a fet especial, venen acompanyats pel
grup de danses Iruña Taldea amb els zaldikos i
la fanfarra. Els amfitrions de l’acte, en Bernat, la
Candelera i el gegantó Molinenc, ballaran al so
de la música de Xalocs, Grallers de Reus.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 49.
Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei

CORRE-CUITA DEL CAMELL
I SARAU D’ESPURNES
Inici: plaça de Catalunya
Hora: 20.30 h
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 49.
Vegeu-ne les normes de seguretat a la pàg 48.
Organitza: Amics del Camell

EN TU MENTE
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 22 h
En tu mente és una nova experiència, una aposta
més propera i imprevisible de Luís Pardo; és la
combinació perfecta de mentalisme i la psicologia humana; és un espectacle pur de psicomàgia.
Preu de l’entrada: general, 13 €
Socis FCiA, 10 €. Anticipada, 11 €
Venda d’entrades a taquilla del teatre una hora
abans de l’espectacle
Venda anticipada: dimecres 27 de setembre,
de 18 a 20 h, a la taquilla del teatre i on-line a
Atrápalo
Organitza: Foment Cultural i Artístic
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TERRASSETA DE FESTA MAJOR
CONCERT DE JOAN GARRIGA & MADJID FAHEM
Lloc: plaça del Palau
Hora: a partir de les 23 h
Balladores, balladors! Prepareu-vos per a una
proposta musical deliciosa que transmet alegria,
solera, vitalitat i sentiment, i que no us deixarà
parar quiets ni un moment.
Organitza: Ateneu Mulei
CONCERT A LA PLAÇA DE LA LLIBERTAT:
15è ANIVERSARI DE METAL DEFENDERS
Lloc: plaça de la Llibertat
Hora: 0 h
Chasis són una vella glòria de l’escena dels 90
del Baix Llobregat amb un estil rocker i potent
que veu de les fonts eclèctiques del heavy metal
de la vella escola anglesa, el rock urbà i el punk.
Reunits des de l’any passat, tornen als escenaris
a reivindicar-se.

Chasis

Los Guardians del Pont és una mescla de tres
llegendes del Hard Rock i el Heavy Metal català:
Quim Mandado (Sangtraït), Martín Rodríguez
(Sangtraït) i Joan Cardoner (Terratrèmol, Cardoner). S’ajunten el 2009 per portar nous temes i
recuperar els clàssics de la banda de la Jonquera... Preparats per a una nit màgica?
’77 són un grup amb un directe ple de rauxa i
gresca. En actiu des del 2006, van créixer fent
versions d’AC/DC fins a treure repertori propi,
que es belluga des del hard rock potent i d’ambient festiu fins al hard rock anglès d’influència
dels 70. Una revolució sobre l’escenari de la
Festa Major!

Los Guardians del Pont

Organitza: Metal Defenders
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DIUMENGE 1
D’OCTUBRE
TROBADA DE COTXES AMERICANS
Lloc: plaça del Molí
Horari: de 9 a 14 h
Trobada de vehicles de marques americanes de
la mà de l’American Car Club Catalunya
Organitza: Raconet 4
30

32a TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS
Lloc: plaça 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 la música d’Inxa Brass
Band
Amb la participació de: Gegants Cristians de
la Vila de Sitges, Iruña Taldea i Alde Zaharreko
Erraldoien Konpartsa de Pamplona (Navarra),
Gegants vells i nous de Martorell, Castelldefels,
Masquefa, Plaça Nova de Barcelona, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet,
Tàrrega, Malgrat de Mar, Cardona, la Beguda
Alta, Hostalric, Piera, la Ràpita, Pla del Bonaire de Terrassa, Sant Pere de Ribes, Gegants
Negres, Japonesos i Fadrins de Reus, Vilanova
i la Geltrú, Universitat Autònoma de Barcelona,
el Port de Tarragona i els Gegants de Molins de
Rei, com a amfitrions, acompanyats dels Grallers de l’Amor i de Ganxet, Grallers de Reus.
Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 49.
Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei
XVII MOSTRA D’ART COMARCAL
Lloc: passeig del Terraplè. Horari: de 10 a 14 h
Mostra i fira d’art i artesania, amb tallers de
gravat i modelatge per als petits i joves. A més,
s’hi podrà fer el dibuix per al Concurs de Dibuix
Lluís Fisas.
Organitza: Cercle Artístic de Molins de Rei
27a TROBADA DE PUNTAIRES
Lloc: passeig del Terraplè. Horari: de 10 a 13 h
Una vegada més podrem gaudir de la tècnica i
l’art de fer puntes.
Organitza: Taller la Filigrana
TERRASSETA DE FESTA MAJOR DOBLE
CONCERT AMB CLAMS I SERGI ESTELLA
Lloc: plaça del Palau. Hora: a partir de les 11.30 h
Clams va sorgir de l’èxit que va tenir el projecte
Música per a la Inclusió. El projecte té la finalitat
de contribuir a canviar la mirada envers les
persones amb discapacitat, visibilitzar les seves
capacitats i fer de pont cap a la inclusió social
del col·lectiu.
Sergi Estella fa guitarres que treuen vi, escombres elèctriques, raquetes de tenis amb cordes
i altres invents. Tot plegat ho intenta fer sonar
acompanyat amb la bateria als peus i cantant el
que li passa pel cap.
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ACTUACIÓ CASTELLERA DE FESTA MAJOR
Lloc: plaça de l’Església
Hora: 12 h
Amb la Colla Jove de Sitges i els Castellers
de Terrassa com a convidats
Organitza: Matossers de Molins de Rei

PAELLA POPULAR
Lloc: plaça del Palau
Hora: 14 h
Venda de tiquets durant els dies de festa major
a La Terrasseta
Organitza: Ateneu Mulei

CONCERT I BALL DE FESTA MAJOR
AMB LA CHATTA ORQUESTRA
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 17.30 h
Concert i ball a càrrec de La Chatta Orquestra
Entrades: general, 15 €; socis del FCiA, 12 €
Venda d’entrades a la taquilla del teatre una
hora abans de l’espectacle
Organitza: Foment Cultural i Artístic

GOSPEL amb VOCAL GROOVE BCN
Lloc: Joventut Catòlica-la Peni
Hora: 18 h
Música gospel amb el grup Vocal Groove BCN
Organitza: Església Evangèlica de Molins de Rei
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TARDA GEGANT AL RACÓ
Lloc: Racó dels Gegants Vells
Hora: 18 h
L’última tarda de la Festa Major passa a ser un
moment ben especial perquè tots els gegants,
gegantons, capgrossos i el Gall ens oferiran una
mostra dels seus balls per acomiadar-se de tots
nosaltres fins a l’any vinent. Aquest any hi haurà
l’esperada estrena dels vestits nous dels capgrossos. Just abans de marxar en cercavila fins
a la plaça del Palau oferiran COCA amb XOCOLATA per a tots els assistents. La formació INXA
BRASS BAND, de Vilanova i la Geltrú, seran els
encarregats de donar el punt musical.
Organitza: Colla Gegantera de Molins de Rei

LES ESTACIONS
Lloc: plaça de la Llibertat
Hora: 19 h
Les quatre estacions són el motiu de l’espectacle
que presenta l’Esbart Dansaire de Molins de
Rei: danses representatives de quatre moments
diferenciats per l’acció del sol.
Organitza: Esbart Dansaire de Molins de Rei
CONCERT DE FINAL DE FESTA
Lloc: plaça del Palau
Hora: 20.30 h
The Txandals, és ballar, ballar i ballar! L’any
passat es va demostrar, i enguany tornen amb
energies renovades, més repertori i xandalls de
tàctel per no parar ni un instant.

Foto: Cecili Padilla
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GRAELLA D’ACTIVITATS
ACTIVITAT
DIVENDRES 22 DE SETEMBRE
Cercavila d’inici de la Festa Major
Repic de campanes per anunciar la festa
Pregó de Festa Major
DISSABTE 23 DE SETEMBRE
El Cuc surt de marxa
Tallers infantils Diables de l’Agrupa
Entxuscat per un dia
Fes el dimoni!
Despertem el Camell
12è Open Infantil de BTT
Inauguració de l’exposició
“Les formes del paisatge”
Ball a la fresca
Correfoc infantil
Nit de cançó improvisada
Cineclub Hal 2002 presenta: cinema i música
Escac Doble, de la Cia. Filagarsa
DIUMENGE 24 DE SETEMBRE
39a Cursa Popular de Sant Miquel
III Baixada de Trastos
XVIII Campionat d’Estirar la Corda
L’auca del senyor Esteve
Daltabaix presenta: Dani Nel·lo
Els saxofonistes salvatges
IV Cronoescalada al Campanar

HORA

LLOC

18.30 h
20.15 h
20.30 h

Inici: plaça del Palau

10 h
10 h
10 h
10 h
11 h
17 h

Plaça del Palau
Plaça del Palau
Plaça del Palau
Plaça del Palau
Pati de Ca n’Ametller
Plaça de les Bruixes

Plaça de Catalunya

18.30 h

Sala d’exposicions

19 h
20.30 h
21 h
21 h
22 h

Federació Obrera
Plaça de Catalunya
Ateneu Mulei
Parc de la Séquia
Foment Cultural i Artístic

Des de les 8.30 h
16.30 h
17.30 h
18.30 h

Passeig del Terraplè
Plaça del Poeta Mateu Janés
Plaça de l’Església
Foment Cultural i Artístic

20 h

Parc de la Séquia

20 h

Plaça de l’Església

DIMARTS 26 DE SETEMBRE
Projecció documental El cinturón rojo

19.30 h

Federació Obrera

DIMECRES 27 DE SETEMBRE
Hora del conte... al carrer!

17.30 h

Plaça de Josep Tarradellas

17.30 h
19 h
21 h
21 h
A partir de les 21 h
23 h

Inici: plaça de la Creu
Plaça del Palau
Sala Punt de Comerç
Parc del Pont de la Cadena
Plaça del Palau
Plaça de la Llibertat

DIJOUS 28 DE SETEMBRE
Cercavila de grallers i berenar popular
Circ: Duo Tobarich
Lliurament dels premis concurs d’aparadors
Cinema a la fresca: Canta
Terrasseta de Festa Major: sopar i concert
13è Empalmat
DIVENDRES 29 DE SETEMBRE
Cercavila de prematines
Matines del Camell

5h
6h
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Inici: plaça de la Llibertat
inici: plaça de Catalunya

Repic de campanes

9h

Esmorzar dels Miquels

9h

Tradicional cercavila dels gegants vells
Missa solemne
Sardanes amb La Principal del Llobregat

Carrer de Sant Miquel

9.45 h

Inici: plaça de Catalunya

11 h

Parròquia de Sant Miquel

12.30 h

Plaça de l’Església

Festa dels Miquels

13 h

Carrer de Sant Miquel

Concert familiar: Riallades

18 h

Plaça del Palau

Havaneres amb Son de l’Havana

18.30 h

Terrasseta de Festa Major: sopar i concert
Concert: Missa criolla i ritmes d’ultramar
Correfoc de Diables i Bèsties
Concert: Doctor Prats
DISSABTE 30 DE SETEMBRE
XXXII Fira del Col·leccionisme i Brocanters
Simultànies d’escacs
La Casa Urbana – Master class solidàries

21 h

Foment Cultural i Artístic

21.30 h

Inici: plaça de Catalunya

0h

Plaça de la Llibertat

De 9 a 14 h

Passeig del Terraplè

10 h

Passeig del Terraplè

De 10 a 21 h

Dona el xumet al Camell
Taller de bombolles de sabó gegants
Terrasseta de Festa Major: concert
La Casa Urbana – La dansa mou Molins

Plaça del Palau

A partir de les 10 h

10a Fira Stocks

Plaça de la Llibertat

20.30

Parc de la Mariona
Plaça del Molí

11 h

Plaça de la Llibertat

12 h

Parc de la Séquia

12.30 h

Plaça del Palau

A partir de les 16.30 h Parc de la Mariona

Corre-cuita del Petit Camell
Tarda variada

17 h

Plaça de Catalunya

17.30 h

Plaça de la Llibertat

Tarda d’exhibició de country

18 h

Parc del Pont de la Cadena

Passada dels gegants nous

18 h

Inici: plaça de Catalunya

20.30 h

Inici: plaça de Catalunya

En tu mente

22 h

Foment Cultural i Artístc

Terrasseta de Festa Major: concert

23 h

Plaça del Palau

15 anys de Metal Defenders

0h

Plaça de la Llibertat

Corre-cuita del Camell i sarau d’espurnes

DIUMENGE 1 D’OCTUBRE
Trobada de cotxes americans

De 9 a 14 h

32a Trobada de Gegants i Capgrossos

Plaça del Molí

9h

Plaça de Catalunya

XVII Mostra d’Art Comarcal

De 10 a 14 h

Passeig del Terraplè

27a Trobada de Puntaires

De 10 a 13 h

Passeig del Terraplè

Terrasseta de Festa Major: concert

11.30 h

Actuació castellera de Festa Major

12 h

Plaça de l’Església

Paella popular
Concert i ball de Festa Major
amb La Chatta Orquestra
Concert de gospel amb Vocal Groove BCN

14 h

Plaça del Palau

17.30 h

Tarda gegant al Racó
Esbart Dansaire: Les Estacions
Concert de final de festa

Foment Cultural i Artístic

18 h

Joventut Catòlica

18 h

Racó dels Gegants Vells

19 h

Plaça de la Llibertat

20.30 h
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Plaça del Palau

Plaça del Palau

+FESTAMAJOR
de "Les formes del paisatge", vol explorar
la creativitat a través de diverses disciplines
artístiques. El comissariat de l’exposició és a
cura de Toni Moreno.

DEL 18 AL 29 DE SETEMBRE
EXPOSICIÓ “FÀBRICA CAN SAMARANCH”
Lloc: Federació Obrera
Horaris de visita: de dilluns a divendres, de 9 a
13 h i de 16 a 22 h
Una exposició sobre la fàbrica Can Samaranch
realitzada per l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut
Bernat el Ferrer durant el projecte del tercer
trimestre del curs 2016-2017
L’acte d’inauguració tindrà lloc el dilluns 18 de
setembre a les 19.30 h.
Organitza: Institut Bernat el Ferrer

Horari: de dimarts a dissabte, de 18 a 20 hores,
i diumenge, d'11 a 14 hores
Horari especial per Festa Major: 29 de
setembre, d'11 a 14 hores i de 18 a 20 hores
La inauguració de l’exposició serà el dissabte 23
de setembre a les 18.30 h.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
A L’EXPOSICIÓ
Dijous dia 5 d'octubre, a les 20 hores
a la sala d'exposicions de Ca n'Ametller
LECTURA TEATRALITZADA a càrrec d'Artur Mas
i Lluís Posada. Places limitades

DEL 21 AL 28 DE SETEMBRE
XXXVI CONCURS D’APARADORS
El lliurament de premis serà el dijous 28, a
les 21 h, a la Sala Punt de Comerç del Mercat
Municipal.
Organitza: Unió de Botiguers de Molins de Rei

Dissabte dia 7 d'octubre, a partir de les 18 h
davant de la sala d’exposicions de Ca n’Ametller
COCCIÓ IN SITU D’UNA PEÇA DE CERÀMICA
DE GRAN FORMAT, a càrrec de Sergi Pahissa

DEL 23 DE SETEMBRE
AL 15 D’OCTUBRE

Dilluns dia 9 d'octubre, a les 20.30 h
a la sala d'exposicions de Ca n'Ametller
ACTE POÈTIC MUSICAL amb Antònia Peñas,
Lluís Posada, Antonio Rubio, Jordi Suárez i
Montserrat Toran. Places limitades

EXPOSICIÓ “LES FORMES DEL PAISATGE”
Lloc: Sala d’exposicions de Ca n’Ametller
Una exposició col·lectiva que, sota el nom
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+ACTES

DIMARTS 26 DE SETEMBRE
TAULA RODONA: “SALUT MENTAL: ESCOLTEM I
PARLEM-NE. 3 EXPERIÈNCIES DIFERENTS”
Lloc: Federació Obrera
Hora: 18 h

DIMECRES 20 DE SETEMBRE
PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA DE LA FEDE
Lloc: Federació Obrera
Hora: 19.30 h

Taula rodona que presentarà tres aproximacions
a la promoció de la salut mental. Els temes de
cada intervenció seran:
“La salut mental en l’àmbit de la salut primària.
L’enfoc, l’atenció i el seguiment des dels Centres
d’Atenció Primària (CAP)”. Dra. Ruth Planas CAP Molins de Rei
“La salut mental en primera persona. Les
organitzacions de pacients. La Federació Veus”.
Edgar Vinyals, president

Es projectarà el vídeo Fede Festa Visión 2017!
En acabar es farà la inauguració del bar
restaurant La Fede amb un petit refrigeri i
espectacle Tricirc a càrrec de Sergio Benítez.
Amb la col·laboració de: Bar Restaurant La Fede

“Els Grups d’Ajuda Mútua de familiars de
persones amb trastorns mentals”. Lola Prats i
Maria Àngels Horta
Organitza: Associació Salut Mental Baix
Llobregat

DIJOUS 28 DE SETEMBRE
VESPRES DE SANT MIQUEL
Lloc: parròquia de Sant Miquel
Hora: 19.30 h
Una estona de pregària a la capella del
Santíssim en la vigília del nostre sant patró

DIJOUS 21 DE SETEMBRE
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
DEL 20È ANIVERSARI COL·LEGI VIROLAI
Lloc: Col·legi Virolai Molins de Rei
Hora: 19.30 h
Organitza: Col·legi Virolai Molins de Rei

DISSABTE 30 DE SETEMBRE
MISSA PELS DIFUNTS
Lloc: parròquia de Sant Miquel
Hora: 20.30 h

DIUMENGE 24 DE SETEMBRE

DISSABTE 7 D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS
MUNICIPALS
Lloc: plaça del Molí
Horari: de 10 a 14 h

CANTADA D’HAVANERES
Lloc: La Gòtica
Hora: 18.30 h
Organitza: Les Veus del Dilluns

Acte emmarcat dins la Setmana de la “Mobilitat
Sostenible i Segura 2017” que enguany porta el
lema “Mobilitat per un aire més net”. L’Ajuntament exposarà els seus vehicles elèctrics, que
contribueixen a la millora de la qualitat de l’aire
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TEATRE: REFUGIATS, de Sergi Pompermayer
Lloc: Joventut Catòlica – La Peni
Hora: 21 h
Refugiats parla del paper dels mitjans de
comunicació en els conflictes bèl·lics i denuncia
la manipulació que polítics i periodistes fan
de la realitat de la guerra. És una obra crítica,
rotundament contemporània, que vol recuperar
el teatre com a arma de denúncia política.
Preu de l’entrada: general, 10 €; socis, 8 €
Entrades anticipades a 8 € a l’estanc de la plaça
de Catalunya
Organitza: Teatre 15 Arcades

TEATRE: REFUGIATS, de Sergi Pompermayer
Lloc: Joventut Catòlica – La Peni
Hora: 18 h
Organitza: Teatre 15 Arcades
NIT DE RÀDIO 2.0
Lloc: Foment Cultural i Artístic
Hora: 18 h

DIUMENGE 8 D’OCTUBRE
TOTHOM AMB BICICLETA

Guardonada amb 42
premis en 8 concursos i
mostres teatrals arreu de
Catalunya, és una peça
imprescindible d’Impuls
Teatre que promet més
d’un riure, somriure i,
fins i tot, alguna llàgrima.
Preu de l’entrada:
general, 10 €; anticipada
a l’Estanc Margarit, 8 €
Venda d’entrades a la
taquilla del teatre una
hora abans de l’espectacle
Organitza: Impuls Teatre
CONCERT DE LA CORAL FLOR DE NEU
Lloc: La Gòtica
Hora: 18.30 h
Organitza: Coral Flor de Neu
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NOTES I AGRAÏMENTS
ADRECES DE
LA FESTA MAJOR

Llobregat – Daltabaix, A.V. del Barri de la
Granja, Casa de Andalucía, Cercle Artístic,
Cineclub Hal 2002, Colla Castellera Matossers
de Molins de Rei, Colla de Diables de Molins
de Rei “l’Agrupa”, Colla Gegantera de Molins
de Rei, Comissió Baixada de Trastos Molins,
Dimonis de Molins de Rei, Escacs Molins de Rei
del Foment Cultural i Artístic, Esbart Dansaire
de Molins de Rei, Església Evangèlica, Foment
Cultural i Artístic, 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, Impuls Teatre, Joventut Catòlica-la Peni,
La Casa Urbana, Parròquia de Sant Miquel
Arcàngel, Puntaires de Molins de Rei, Raconet 4,
Teatre 15 Arcades, Unió de Botiguers de Molins
de Rei-Botmol, veïns dels carrers Sant Miquel i
Rafael Casanova 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

• Biblioteca Pau Vila. pl. de Josep Tarradellas, 1
• Federació Obrera. c. de Jacint Verdaguer, 48
• Foment Cultural i Artístic. pg. del Terraplè, 49
• Joventut Catòlica- la Peni.
pl. de Mercè Rodoreda, 1
• Sala d’exposicions de Ca n’Ametller.
pl. de Catalunya, 25
• Ràdio Molins de Rei. c. del Foment, 6
• Agrupació Folklòrica Molins de Rei.
c. de Rafael Casanova, 26
• La Gòtica. pl. del Palau, s/n
• Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal.
c. de Rafael Casanova, 30

NOTES

• L’Organització es reserva el dret d’alterar la
programació i l’horari dels actes per causes
meteorològiques o per raons alienes a la seva
voluntat.
• Hi haurà servei de bar a la plaça de la Llibertat
a càrrec d’entitats de la vila.
• L’Organització de la Festa Major es reserva
tots els drets.
• L’Ajuntament de Molins de Rei assumeix
l’organització de tots aquells actes on no
s’esmenta cap col·laboració específica.
• En cas de pluja, el pregó tindrà lloc a la
Joventut Catòlica.
• www.molinsderei.cat
ajuntament@molinsderei.cat
•  Twitter:
@SomCulturaMdR #FMMolins
•  Instagram:
@somculturamdr #FMMolins
• El cartell ha estat dissenyat per Andrea Fauste
Medina.
• Totes les fotografies que apareixen al
programa són de Guillem Urbà, excepte on se
n’indica una altra autoria.
• Consulteu la fe d’errades a
www.molinderei.cat/festamajor.

Amb la col·laboració especial de l’Agrupació de
Defensa Forestal de Molins de Rei

Amb la col·laboració de:

Agrupació Folklòrica Molins de Rei, Agrupament
Escolta Jaume Vicens Vives, Amics del Camell,
Ateneu Mulei, Amics de la Cultura en Viu del
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NORMES DE SEGURETAT
DELS ACTES DE FOC
Recomanacions als veïns

Participeu amb seguretat i
responsabilitat

• 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.

• Per participar en el correfoc i en el corre-cuita
del Camell, recomanem portar roba de cotó,
coll tancat, màniga llarga, mocador al coll i
calçat flexible, lleuger i tancat.
• Sigueu conscients que les activitats de foc
comporten perills i riscos per als participants.
Actueu amb seny i prudència.
• 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.
• 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.
• 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.
• Els organitzadors vetllen constantment pel bon
funcionament de les activitats, però no poden
estar sempre alerta dels actes irresponsables
de la gent que no segueixi els consells.
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RECORREGUTS
de Barcelona, c. de Folqué, 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

CORREFOC INFANTIL: pl. de Catalunya,
c. de Rafael Casanova, pl. de la Creu, c. Major
i pl. del Mercat
CERCAVILA DE GRALLERS: pl. de la Creu,
c. Major, pl. de Catalunya, c. de Rafael
Casanova, pl. del Palau
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. 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
CORREFOC: pl. de Catalunya, c. de Rafael
Casanova, pl. de la Creu, c. Major
i pl. de Catalunya

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 Palau

PETIT CAMELL: pl. de Catalunya, c. de Rafael
Casanova, pl. del Mercat, 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.

XXXII TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS:
pl. de Catalunya, c. de Rafael Casanova,
c. del Molí, pg. del Terraplè, c. del Dr.
Barraquer, c. de Rafael Casanova, pl. de la
Creu, c. Major i pl. de Catalunya
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