FESTES DE PRIMAVERA
25, 26, 27 DE MAIG - 1, 2, 3 DE JUNY
MOLINS DE REI

Amb aquest llibret que teniu a les mans us presentem les Primeres Festes de
la Primavera de Molins de Rei. La necessitat de la nostra vila de disposar d'un
nou marc cultural i festiu durant aquesta època de l’any es podia palpar amb
l'alta activitat que ja teníem altres anys.
Diverses activitats creixen i es consoliden, però també n’apareixen d’altres de
noves. Foc, aigua, colors, música, art, cooperació, ball, dinars populars, cinema i
molt més són expressions culturals d'una vila organitzada, implicada i activa, la
millor garant d'una societat més cohesionada i més lliure.
Deixeu que la primavera la sang us alteri!
Joan Ramon Casals i Mata
Alcalde de Molins de Rei

Carles Ros i Figueras
Regidor de Cultura

1

25M
TOC D’INICI

PRIMAVERA DUB

A PARTIR DE LES 18 H

A PARTIR DE LES 20 H

PLAÇA DEL PALAU

PLAÇA DE LA LLIBERTAT

Amb tallers de dancehall, a càrrec de
Pau Ramos i Paula Masmitjà, i música
amb Dub Conqueror Sound, Lil
Nyah x Jangashine, DJ blnkid i KGS

Tallers oberts de Ball de Bastons.
Vine a conèixer i provar la dansa
amb més força.
A les 19h hi haurà els parlaments
institucionals i una presentació
sobre el fet bastoner. Tot seguit,
exhibició de Ball de Bastons a càrrec
de la colla convidada Els Ceballuts
(Bastoners de Sant Feliu del
Llobregat).

Hi haurà servei de bar a càrrec de
l’entitat.
Organitza: Assemblea de Joves Molins
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26M
FESTA DE LA PRIMAVERA
DE L’AGRUPA FOCARRADA

IFTAR POPULAR

CARPA DE LA MARIONA
A PARTIR DE LES 20 H

PLAÇA DE LA LLIBERTAT

Iftar és el trencament del dejuni i té
lloc tots els vespres durant aquest
mes del Ramadà coincidint amb la
posta de sol. És el moment més
generós i sagrat per als musulmans i
aquest any el volen donar a conèixer.
Per això estarà obert a tot el públic
i tothom hi està convidat.

A PARTIR DE LES 17.30 H

17.30 h. - Jocs infantils
18.30 h. - Sardanes amb la cobla Ciutat
de les Roses
20.30 h. - FOCARRADA
20.30 h. - Inici del seguici des de la seu
de l’Agrupa ﬁns a la plaça de la
Llibertat.
21 h. - Espectacle de foc a càrrec de la
Colla de Diables, infantils i adults. Per
participar a l’espectacle heu d’anar
equipats degudament. Vegeu les
normes del correfoc.
22.30 h. - Actuació de The Spinoff
24 h. - Actuació de Timón Republik
1.30 h. - Final de festa amb DJ

Organitza: Comunitat islàmica

Parades artesanals durant tota la festa.
Servei de bar i botifarrada durant
tota la festa.
Organitza:
Agrupació Folklòrica
Molins de Rei
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27M
VERMUTS A LA PISTA:
CORDES MÀGIQUES

Tota aquesta ferralla intento fer-la
sonar mentre toco la bateria amb els
peus i canto sobre qualsevol cosa
que em passa pel cap”
www.sergiestella.com
14.30 h. - Dinar popular de
paelles: Servirem les paelles que
s’han cuinat durant a l’acte “Fest(A)
la paella”. Preu per als comensals
10€ (inclou amanida, paella, vi /aigua
i fruita). Els equips de cuina tindran 3
tiquets gratuïts.
Sobretaula: música de taberna amb
Marcel Marimon
17 h. - Jocs rurals: Per equips de 5
persones es duran a terme diferents
jocs rurals (empènyer la bala de palla,
tancar
el
ramat,
llançament
d’espardenya...). Els grups hauran
d’anar superant els jocs per tal
d’arribar a l’última ﬁta amb el menys
temps possible. Inscripció prèvia: 5€
per equip a ateneu@mulei.cat o el
mateix dia a la barra de l’Ateneu Mulei.

PISTA DE LA PENI
12 H

Fusió entre il·lusionisme i música
amb Miquel Àngel Cordero al
contrabaix, Marta Cardona al violí i
les il·lusions de Martí Cordero
Organitza: Joventut Catòlica – La Peni

LA PRIMAVERA EL
MULEI ALTERA
PLAÇA DEL PALAU

A PARTIR DE LES 12 H

12 h. - Fest(A) la paella: Acte festiu
i solidari durant el qual els equips de
cuina ens prepararan una paella.
L’Ateneu Mulei proporcionarà la
matèria primera: arròs i brou. (Tindrem
paelles i cremadors a disposició, de
forma limitada). Inscripció prèvia al
correu ateneu@mulei.cat (Inscripcions
limitades)
13h. - Vermut amenitzat amb Sergi
Estella que s’autodeﬁneix com:
“Faig guitarres que treuen vi,
escombres elèctriques, raquetes de
tenis amb cordes i d’altres invents.

*Els diners recaptats durant els actes,
aniran destinats a autogestionar la
festa i a una caixa de resistència per als
represaliats molinencs.
Organitza: Ateneu Mulei
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1J
ESPORTÍSSIM

CINEMA A LA FRESCA

A PARTIR DE LES 17 H

A PARTIR DE LES 21.30 H

PARC DE LA MARIONA

PLAÇA DEL PALAU

Activitats de promoció esportives a
càrrec de les entitats esportives de
la vila i els serveis esportius
municipals.
I a partir de les 20 h, festa Holi per a
tothom.

Es projectarà la pel·lícula Cavernícola.
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2J
EN BICI PEL RIU

19 h. - Statu Quoniam
20 h. - Jota G.S + Less + DJ
Experimento
21 h. - Circuspad

SORTIDA DES DE LA PISTA DEL
COSTAT DE L’INSTITUT LLUÍS DE
REQUESENS
A PARTIR DE LES 10 H

Organitza: Interactu-art

Passejada per la llera del riu ﬁns al
camp de la Barraca per esmorzar.
Col·laboració de l’entitat Son and
bikes.

FESTA DE L’ESCUMA
PLAÇA DE LA LLIBERTAT
12 H

SPRAY 4 COLOURS
FESTIVAL

Vine a gaudir del canó d’escuma i no
paris de ballar amb la música! No
t’oblidis el banyador, les sabates
d’aigua i una tovallola per eixugar-te.

A LA RIERA BONET

A PARTIR DE LES 9 H

10 h. - S’obren les inscripcions per
als tallers de grafﬁti per a joves
14 h. - Dinar
18 h. - Taller Grafﬁti per a Joves de 9
a 12 anys - Taller Grafﬁti per a Joves
de 13 a 16 anys

Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de Molins de Rei

FESTA DE LA
COOPERACIÓ

Música
9 h. - Pendrive
11 h. - DJ Poia
13 h. - DJ Resta
16 h. - Acros
17 h. - Rmsh
18 h. - Lil Nyah

PLAÇA DEL PALAU

A PARTIR DE LES 19 H

19 h. - Parlaments i lectura del manifest
de Comerç Just i la Banca Ètica
Organitza: Associació Comerç Just
Molins de Rei
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2J
Xapes i berenar solidari amb els
refugiats a càrrec del Consell
d’Infants de Molins de Rei
19.15 h - Mostra de Danses del Món
Bollywood de l’India a càrrec del
grup Centre Asana i la Fundació
Vicente Ferrer
Capoira de Brasil a càrrec del grup
Cordao de Ouro
Dansa tradicional de Paraguai
a càrrec de l’Associació de Paraguaians
i Paraguaians de Molins de Rei
Ballet
Internacional
Danzantes de Tijeras Europa
Perú, dansa declarada Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat
per la UNESCO
Danses orientals a càrrec de
l’acadèmia Samâeh i Satinka Adahy.
22 h - Música a càrrec del reconegut
DJ gambià Badan Kelly
Organitza: Molins de Rei Solidària

7

3J
7A TROBADA DE
CLÀSSICS

VERMUTS A LA PISTA:
FUSION INBASSION

A PARTIR DE LES 9 H

12 H

Organitza: Amics dels Clàssics de
Molins de Rei

Organitza: Joventut Catòlica – La Peni

PLAÇA DEL MOLÍ

PISTA DE LA PENI

A més hi haurà la 5a Fira del Recanvi
i 4t Mercat del Vehicle Clàssic.

Còctel de funk, jazz i reggae.
Finalistes del Festival Brot 2018,
presenten la maqueta Savage.

CERCAVILA DELS
CAPGROSSOS I
CONCERT VERMUT
AMB TRIFÀSIC

CORREFOC DE
PRIMAVERA

AMB INICI A LA PLAÇA DE
CATALUNYA
A PARTIR DE LES 18 H

SORTIDA DES DE LA PLAÇA DE
CATALUNYA

18 h. - Correfoc infantil amb la
participació de les colles locals i
convidades

A PARTIR DE LES 12 H

Acompanya els 7 capgrossos i la
banda Trifàsic en cercavila pels
carrers de la vila ﬁns acabar a la
plaça del Palau on a partir de les
12.45 h. la banda ens farà un concert
- vermut.

Recorregut: pl. de Catalunya, c. Major,
pl. del Mercat, c. de Rafael Casanova
i pl. de Catalunya

Organitza: Colla Gegantera de
Molins de Rei
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3J
20 h. - Correfoc amb la participació
de les colles locals i convidades
Recorregut: pl. de Catalunya, c. de
Rafael Casanova, pl. de la Creu, c.
Major, c. d’Ignasi Iglesias i pl. de
l’Església
Vegeu les normes de seguretat

FESTA FINAL DE
TEMPORADA DE XARXA
PISTA DE LA PENI
18.30 H

Amb l’espectacle d’animació Cançons
i danses, d’Ail’as. En acabar s’oferirà
berenar
Organitza: Grup Xarxa Molins de Rei
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NORMES DE SEGURETAT DEL CORREFOC

Recomanacions als veïns
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, 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. El no
compliment de les normes de
seguretat pot provar accidents i
cremades potencialment greus.

PASSI-HO
BÉ I FINS
L’ANY
QUE VE!

