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Del 18 al 29 de setembre

festa major sant miquel 2020

festa major
sant miquel 2020
CONSULTEU LA INFORMACIÓ MÉS ACTUALITZADA I INFORMACIÓ D’INTERÈS A WWW.MOLINSDEREI.
CAT/FESTAMAJOR

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

• L’Organització es reserva el dret d’alterar 
la programació i l’horari dels actes en 
qualsevol moment.

• L’Organització de la Festa Major es reserva 
tots els drets.

• En cas de pluja, el pregó ti ndrà lloc a la 
Joventut Catòlica

• El pregó s’emetrà en directe per Youtube i 
xarxes socials de l’Ajuntament

• Tots els actes es realitzaran seguint les 
indicacions dels plans vigents aprovats pel 
Procicat

• Consulteu la programació específi ca per 
saber com parti cipar a les acti vitats.

• Tots els actes, excepte les cercaviles, es 
faran amb aforament limitat, mesures 
COVID19 i traçabilitat de les persones. Us 
agraïm la vostra màxima col·laboració.

• La reserva d’entrades per els actes del 25 a 27 de setembre s’obrirà el dilluns 21 de setembre 
i es tancarà a les 15 h del divendres 25 de setembre.

xarxes
socials

AGRAÏMENTS
Volem agrair a totes les entitats de 
la vila la seva implicació, dedicació, 
esforç i comprensió en l’elaboració 
d’aquesta Festa Major d’enguany. 
I també a les persones que de 
forma anònima han ajudat a sumar 
per seguir fent la festa.

Un agraïment especial a totes les 
persones que han participat al 
pregó d’enguany.
Un agraïment també molt especial 
a les escoles El Pont de la Cadena, 
El Palau i La Sínia, especialment a 
les seves directores, per facilitar-
nos tant la tasca.

Etiquetes: #cultura_MdR 
#FMMolins #molinsderei

@cultura_mdr

@cultura_mdr

El cartell ha estat dissenyat per Marta Garcia Marin, 
guanyadora del concurs de cartells de Festa Major 2020.

festa major ets tu, som tots
www.molinsderei.cat
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A
ixí ho crec i així ho 
puc dir. La Festa 
Major és la suma 
d’esforços de molta 

gent, vinculada a entitats o a 
la vida associativa de la vila. 
Venim d’uns mesos difícils en 
molts aspectes i tots n’hem 
de ser conscients, però des 
de l’optimisme que ens ha de 
caracteritzar cal seguir mirant 
endavant amb més fermesa 
que mai. 

Visca la Festa Major
i visca Molins de Rei!

Salutació de l’alcalde

La Festa Major és la marca de 
la tornada a la normalitat, tot 
i que, malauradament, aquest 
any hem de parlar d’una nor-
malitat molt diferent. 
 
Som conscients dels sacrificis 
personals que molts han hagut 
de fer, i les seves entitats, per 
tal de reprimir-se, abaixar el 
cap i acceptar que enguany 
no podran fer el que més els 
agrada. 
Però ho hem d’agafar com una 
aturada, una manera de recu-
perar les forces, de replantejar, 
de repensar i, tal com ja he dit, 
de mirar endavant. 
 
El Govern municipal ha fet un 
esforç per mantenir, tot i les 
dificultats, una Festa Major del 
18 al 29 de setembre amb la 
màxima varietat d’activitats i, 
molt especialment, una Festa 
Major segura. Seran dos caps 
de setmana plens d’activitats 
per a totes les edats. Disse-
nyades i pensades per als mo-
linencs i les molinenques. 
 

El primer cap de setmana, la 
Festa Major agafa un caire de 
proximitat, de xiuxiueig als 
barris, de l’escalfor veïnal que 
ha crescut exponencialment 
els darrers mesos. Les activi-
tats, les portem als barris de 
la vila i n’hi trobareu de tota 
mena, perquè tothom tingui 
oportunitat de gaudir de pro-
postes per a tots els gustos. 
 
I el segon cap de setmana, la 
Festa se centralitza en tres 
espais a l›aire lliure, mentre els 
dos teatres de la vila segueixen 
amb la seva programació. 
 
Apel·lem a la responsabilitat 
individual, a seguir en tot 
moment la normativa vigent i 
les indicacions i els protocols 
establerts per les autoritats 
sanitàries. Aquesta és l’única 
manera de seguir avançant i 
poder gaudir de la nostra Festa 
Major. 
 

“la festa major és de tots i totes” 

Xavi Paz
Alcalde de Molins de Rei



Divendres 18

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
Lloc: Pati de Ca n’Ametller. Hora: 20.30 h
Subtitulació i llengua de signes en directe

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a: 
www.molinsderei.cat/festamajor. Aforament limitat

HAVANERES AMB EMOTIONS GRUP
Lloc: Carrer de Bonavista. Hora: 21.30 h
Cançons de taverna, boleros i altres estils musicals

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

COMPARTINT MUSICALS – ESTEL TORT
Lloc: Foment Cultural i Artístic. Hora: 22:00 h
Organitza: Foment Cultural i Artístic

Venda anticipadaa www.entrapolis.com 

Dissabte 19

JOCS A L’AIRE LLIURE
Lloc: Plaça d’Antoni Méndez. Hora: 10.30 h
Jocs de tota mena a mida XXL

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CONTACONTES
Lloc: Plaça de la Pau. Hora: 12 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CHILL OUT AMB DJ JONATAN
Lloc: Pati de la Fede. Hora: 12 h
Veniu a gaudir d’aquesta sessió tot fent el vermut al 
bar de la Federació Obrera

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

TALLER DE MANUALITATS
Lloc: carrer de Can Graner. Hora: 18 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

JOCS TRADICIONALS
Lloc: plaça de d’Antoni Marca. Hora: 18 h
Jocs educatius, cooperatius, d’habilitat, de 
superació de reptes...

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CONTACONTES
Lloc:  Pati de Ca n’Ametller. Hora: 18 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CONTACONTES DONES 
EMPODERADES
Lloc: Pati de la Federació Obrera. Hora: 18 h
Històries de dones extraordinàries que han canviat 
el rumb de la història col·lectiva
Amb el suport de la Regidoria de feminismes i 
alliberament LGTBI

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

MÚSICA ALS BARRIS DE MUNTANYA
Lloc: barris de muntanya. Hora: 19 h

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

MONÒLEGS
Lloc: plaça de la Pau. Hora: 19.30 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

MALAKA TONES
Lloc: Federació Obrera. Hora: 22 h
Una fórmula variada que inclou funk, rock, raggae i 
rumba que atrau a tots els públics

Amb reserva prèvia. Inscriu-te a la recepció de 
la Federació Obrera o truca al 93 680 52 63. 
Aforament limitat
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festa major
sant miquel 2020



festa major sant miquel 2020

festa major
sant miquel 2020

PROTONS PERCUSSIÓ + JOKB
Lloc: Foment Cultural i Artístic. Hora: 23 h
PROTONS PERCUSSIÓ
És percussió amb un estil propi i diferent, però 
també és coreografia impactant
JOKB
Una de les promeses més fermes del mestissatge 
català. 
Organitza Foment Cultural i Artístic

Venda anticipada: www.entrapolis.com

Diumenge 20

JOCS A L’AIRE LLIURE
Lloc: Rambla de la Granja. Hora: 10.30 h
Jocs de tota mena a mida XXL

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

TALLER DE DECORACIÓ DE GORRES
Lloc: carrer de Bonavista. Hora: 12 h
Pintaràs una gorra amb un disseny propi i original. 
No cal portar la gorra.

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CHILL OUT AMB DJ JONATAN
Lloc: Pati de la Fede. Hora: 12 h
Veniu a gaudir d’aquesta sessió tot fent el vermut al 
bar de la Federació Obrera

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CONTACONTES DONES 
EMPODERADES
Lloc: Pati de Ca n’Ametller. Hora: 12 h
Històries de dones extraordinàries que han canviat 
el rumb de la història col·lectiva
Amb el suport de la Regidoria de feminismes i 
alliberament LGTBI

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

ELS BRUGUEROL
Lloc: Foment Cultural i Artístic. Hora: 18 h
Ramon Madaula, Jaume Madaula i Estel Solé 
protagonitzen aquesta fantàstica comèdia

Venda anticipada a www.entrapolis.com

TALLER D’ESTELS
Lloc: plaça de l’A.V. El Canal. Hora: 18 h
Vine a gaudir d’una tarda diferent i divertida i crea 
el teu propi estel

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

CONTACONTES
Lloc:  Pati de Ca n’Ametller. Hora: 18 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor

PETROLI
Lloc:  Pati de la Federació Obrera. Hora: 18 h

Amb reserva prèvia. Inscriu-te a la recepció de 
la Federació Obrera o truca al 93 680 52 63. 
Aforament limitat

DANSES DEL PARAGUAI I BOLLYWOOD
Lloc:  Plaça de l’A.V. El Canal. Hora: 19 h

Reserva prèvia. Aforament limitat. Segueix les 
instruccions a www.molinsderei.cat/festamajor
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Divendres 25

CERCAVILA DE GRALLERS
Lloc: carrers de la Vila. Hora: a la tarda
Organitza: Grallers de Molins de Rei

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

5A SETMANA DE POESIA A LES CASES: 
JOSEP TERO CANTA KAVAFIS
Lloc: Pati de Ca n’Ametller. Hora: 20.30 h
Coorganitzat amb Grogues Cauen les Fulles
En homenatge a Francesc Garriga Barata. 

Reserves per aquest acte a cultura@molinsderei.cat

CINEMA A LA FRESCA YESTERDAY
Lloc: Pati de l’escola El Palau. Hora: 21.30 h
Després d’una pausa forçada, el Cine Club Hal 2002 
reprèn l’activitat amb aquesta proposta de Festa 
Major.

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a www.
molinsderei.cat/festamajor. Aforament limita

CINEMA A LA FRESCA MASCOTES 2
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 21.30 h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a www.
molinsderei.cat/festamajor. Aforament limitat

CINEMA A LA FRESCA  
JUMANJI SIGUIENTE NIVEL
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 21.30 h
Pel·lícula no recomanada a menors de 7 anys 

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. Aforament limitat

AMISTAT PER A SAXO I PIANO DE 
MIQUEL BOFILL I ALBERT GUINOVART
Lloc: Joventut Catòlica – La Peni
Hora: 22 h

Venda anticipada a la Joventut Catòlica – La Peni, 
de dilluns a divendres, de 16 a 20 h 
Preu: 10 € anticipades; 12 a taquilla

Dissabte 26

MATÍ DE CIRC
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 10.30 i 12.30  h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

MATÍ DE CIRC
Lloc: Pati de l’escola El Palau. Hora: 10.30 i 12.30  h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a: 
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

CERCAVILA DE GEGANTS
Lloc: carrers de la Vila. Hora: matí

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

JOCS I TALLERS DIVERSOS
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 10.30  h
Vine també a donar el xumet al Camell

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

5A SETMANA DE POESIA A LES CASES: 
FRANCESC ORENES PRESENTA TEMPS 
DE VEREMA
Lloc: Pati de Ca n’Ametller. Hora: 12 h
En homenatge a Francesc Garriga Barata. 
Coorganitzat amb Grogues Cauen les Fulles

Reserves per aquest acte a cultura@molinsderei.cat

“EL SENYOR DE LES BALDUFES” DE LA 
CIA PENÉLOPE & AQUILES
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 17 i 19 h (dues representacions)
Organitza Grup Xarxa Molins de Rei

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor 
Aforament limitat

festa major
sant miquel 2020
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CERCAVILA DE GEGANTS
Lloc: carrers de la Vila. Hora: tarda

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

JOCS I TALLERS DIVERSOS
Lloc: Pati de l’escola El Palau. Hora: 17  h
Vine també a gaudir dels tallers de l’Entxuscat

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

“IL·LUSIONS” DE SERGI ARMENTANO
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 17  h
Un espectacle que et deixarà amb la boca oberta...

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

JAUME ARNELLA
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 20  h
Organitza Ateneu Mulei

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

FANFARRA
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 22  h
Organitza Ateneu Mulei

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

MONÒLEGS
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 22  h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

MÚSICA EN VIU
Lloc: Pati de l’escola El Palau
Hora: 22 h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

LA VELLA DIXIELAND
Lloc: Foment Cultural i Artístic. Hora: 22 h
La Vella Dixieland explora el jazz més tradicional 
amb un repertori molt variat
Organitza: Foment Cultural i Artístic

Venda anticipada a www.entrapolis.com

Diumenge 27

JOCS I TALLERS DIVERSOS
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 10.30  h
Vine també a gaudir dels tallers de l’Entxuscat

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

CERCAVILA DE GEGANTS
Lloc: carrers de la Vila. Hora: matí

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

CONCERT AMB LA PRINCIPAL DEL 
LLOBREGAT
Lloc: Pati de l’escola El Palau. Hora: 12  h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor.  
Aforament limitat

LA CASA URBANA
Lloc: Pati de l’escola La Sínia. Hora: 12  h
Actuacions de Hip Hop, Breakdance, Funkstyles... 
en celebració del 5é Aniversari
Organitza La Casa Urbana

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a: 
www.molinsderei.cat/festamajor 
Aforament limitat

“IL·LUSIONS” DE SERGI ARMENTANO
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 17  h
Un espectacle que et deixarà amb la boca oberta...

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a: 
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

festa major
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SAL150
Lloc: Pati de l’escola el Palau
Hora: 18  h
Organitza: Església Evangèlica de Molins de Rei
Rock-celta amb lletres que transmeten optimisme i 
esperança: val la pena viure

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

ESBART DANSAIRE MOLINS DE REI 
PRESENTA: REFLEX
Lloc: Joventut Catòlica
Hora: 18 h
Organitza: Esbart Dansaire de Molins de Rei

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

KOEMAN
Lloc: Pati de l’escola El Pont de la Cadena
Hora: 20 h
Repàs als grans èxits del pop i el rock català en 
format acústic

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limitat

DALTABAIX PRESENTA:  
KOKO JEAN & THE TONICS
Lloc: Pati de l’escola la Sínia
Hora: 20  h
So fresc i excitant, que revela la química musical de 
la banda
Organitza Amics de la Cultura en Viu del Baix 
Llobregat

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor. 
Aforament limita

MONÒLEGS
Lloc: Pati de l’escola el Palau
Hora: 20  h

Amb reserva prèvia. Reserva la teva plaça a:  
www.molinsderei.cat/festamajor 
Aforament limitat

Dimarts 29

TRADICIONAL CERCAVILA DELS 
GEGANTS VELLS
Lloc: carrers de la Vila
Hora: matí
Organitza Colla Gegantera de Molins de Rei

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

RESISTÈNCIA TOUR AMB PEP CALLAU
Lloc: carrers de la Vila
Hora: tarda

Sense reserva prèvia. Activitat itinerant. Queda 
prohibit seguir la cercavila. Respecteu les distàncies 
de seguretat

CASTELL DE FOCS
Hora: 21 h

Especial 
del 19 al 28 de setembre

MOSTRA DE GEGANTS “A GRANS 
MALS, REMEIS GEGANTS”
De 17.00h a 20.00h

(Mentre els gegants de Molins de Rei no estiguin a 
la mostra, aquesta romandrà tancada al públic) 
Accés lliure seguint les mesures contra la 
COVID19. Aforament limitat

festa major
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