
Presentació d’activitats 25ena temporada

Castellers de Mollet 

2 de març de 2017



Presentació del logotip 
de la temporada

Després de presentar un concurs públic en el qual demanàvem uns requisits, 

es van presentar 7 propostes. 

De totes elles la guanyadora va ser...







Presentació del logotip 
de la temporada

I l’autor del logotip és Samuel Ferrando



Trobada de gralles
Diumenge 12 de març

10’30h-14h

Es duran a terme 3 cercaviles simultànies des de

diferents punts de Mollet que passaran pel centre (des

de l’Asepeyo), Riera seca (des del hoquei) i Plana

Lladó (des del Parc dels colors).

En cadascun hi participaran grups de gralles i tabals

que tocaran al llarg del recorregut fins l’arribada al

Parc de Can Mulà.

Allà farem un final de festa amb el concert del grup

Canya d’Or



Assemblea CCCC
(Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya)

Dissabte 18 de març

10’30h-20h

Les persones de les colles castelleres que assisteixin a

l’Assemblea i vinguin a Mollet, al matí gaudiran d’una visita

guiada al Museu i la Casa Abelló.

Membres de la nostra colla faran una paella pels castellers

i castelleres que participaran a la posterior reunió que
tindrà lloc al Mercat Vell.



Actuació Diada Inici 25ena temporada

Diumenge 19 de març

Plaça Prat de la Riba

Carallots de Sant Vicenç dels Horts

Castellers de l’Alt Maresme



Actuació Sant Jordi

Diumenge 23 d’abril

Plaça Prat de la Riba

Manyacs de Parets

i colla per confirmar



Actuació Trobada Vallès Oriental

Diumenge 21 de maig

Plaça Prat de la Riba

Castellers de Caldes de Montbui

Xics de Granollers

Manyacs de Parets



Dia de la canalla

Dissabte 10 de juny

Tot el dia

Al matí farem una bicicletada popular, familiar, on

infants i adults gaudiran d’un recorregut per Mollet

arribant fins a Gallecs.

Després de fer exercici, anirem al Parc de Can Mulà

on hi hauran jocs, activitats i inflables per la canalla.

posteriorment, una bona botifarrada per a tots els

participants.

Caldrà fer inscripció prèvia.



Exposició fotogràfica 
“25 anys de Castellers de Mollet”

En aquesta exposició hi trobarem fotografies, imatges i altres

documents en els que podreu veure l’evolució, les actuacions

i altres activitats socials dels Castellers de Mollet des de 1992.

Sabeu quin nom tenen les diferents posicions dels castellers i

castelleres? Teniu curiositat per conèixer algunes dades sobre

la nostra història? Coneixeu el per què del nostre color de
camisa?

A més, gràcies al fotògraf casteller especialitzat de Valls

Pere Toda, que ens ha cedit temporalment l’exposició “Dones
Castelleres” complementarem el nostre recull fotogràfic.

A La Marineta del 21 de juny al 21 de Juliol 



Pilar Flama del Canigó

Divendres 23 de juny

Plaça Catalunya



Torneig de futbol
Diumenge 2 de juliol

Escola Joan Abelló

Amb aquest acte esportiu voldríem compartir un dia amb diverses entitats culturals de la 

nostra ciutat. Gaudir d’uns partits de futbol, passar una bona estona i compartir un dinar 

amb tots els participants i l’afició de cadascuna.



Actuació Festa Major de Gallecs

Diumenge 23 de juliol

Plaça de l'Església, Gallecs

Castellers de Caldes de Montbui

Castellers de Montcada i Reixac



Pilar al Pregó de Festa Major

Dissabte 19 d’agost

Plaça Prat de la Riba



Actuació Festa Major

Diumenge 20 d’agost

Plaça Prat de la Riba

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Moixiganguers d’Igualada



Concurs Instagram de Festa Major

Aquesta temporada ens hem estrenat a Instagram i, a través

d’aquesta xarxa social volem donar a conèixer el fet casteller

a tantes persones com sigui possible.

Per nosaltres els castells suposen, com diu el lema casteller,

“força, equilibri, valor i seny” però voldríem afegir-hi diversió,

companyonia i amistat.

Amb aquest concurs ens agradaria que tots aquells que ens

vegin a plaça captin els millors moments i aquests valors i els

comparteixin amb tots i totes nosaltres.

#castellers   #ambtumesamunt   #CdM25Anys



Pícnic-vermut musical
Dilluns 21 d’agost

Parc de Can Mulà

S’està acabant la Festa Major, però que no decaiguin els ànims! 

Us proposem un dia de música variada al Parc de Can Mulà. Agafeu alguna

cosa per fer el vermut o el dinar i passeu-vos a escoltar algun dels Djs convidats

(la beguda fresca la podreu trobar a la nostra barra!). Assegurem que passareu

una bona estona on gaudir, relaxar-se, ballar...



Festa Holi
Dissabte 2 de setembre

Parc de Can Mulà

Qui té ganes de festa?

Dissabte a la tarda us animem a participar a l’espectacle de colors i animació 

per tota la família. Veniu amb roba ben blanca per poder-la lluir després de les 

diferents tirades de colors!



Actuació Fira d’Artesans

Diumenge 17 de setembre

Plaça de l’Artesania

Vailets de Gelida

Castellers de Castelldefels



Presentació Llibre digital

Dijous 28 de setembre

La Marineta

Amb aquest llibre volem fer un resum del primer

quart de segle de la colla. Amb imatges i els records

dels fets més rellevants que s’han trobat en el nostre

arxiu i l’aportació de socis de la colla.



Actuació 25è aniversari

Diumenge 1 d’octubre

Plaça Prat de la Riba

Xicots de Vilafranca

Bordegassos de Vilanova



Sopar de gala

Dissabte 7 d’octubre

Celebrar 25 anys no es pot fer de qualsevol manera. Per això volem organitzar un bon 
sopar seguit d’una festa en la que gaudirem com només nosaltres sabem fer-ho.

Hi està convidada tota aquella persona que durant els 25 anys d’existència de Castellers 

de Mollet hi hagi tingut una relació. Tots els que heu estat socis us hi esperem!



Debat casteller
“Reptes i convivència de les colles castelleres”

Dissabte 21 d’octubre

10-14h

Volem posar sobre la taula totes aquelles dificultats, esperances, anècdotes i treball que 

suposa tirar endavant una colla castellera des dels punts de vista de colles que 

actualment estem a diferents nivells.

Com afrontar un canvi de pis? Com gestionem el gruix de gent a assaig? 

Què va primer, el creixement social o el tècnic?

Aquestes i moltes altres preguntes les intentarem respondre amb els membres de les 

colles convidades.



Actuació Vigília XXV Diada

Dissabte 28 d’octubre

Plaça Prat de la Riba



Actuació XXV Diada

Diumenge 29 d’octubre

Plaça Prat de la Riba

Vailets de l’Empordà

i colla per confirmar



Concurs Instagram XXV Diada

Segon concurs de fotografia castellera dedicada, en

aquesta ocasió, a la 25ena diada.

Com en el primer concurs, ens agradaria veure aquelles
imatges i moments que, a vegades, se’ns escapen. Les

abraçades, la complicitat de la canalla, la concentració

prèvia a la pujada d’un castell...

Amb quines fotografies ens obsequiareu?

#castellers   #ambtumesamunt   #CdM25Anys



Paella per

Diumenge 26 de novembre

Plaça Prat de la Riba

És un any especial per nosaltres i, per aquesta raó, volem dur a terme una acció solidària.

Farem una paella popular a la Plaça Prat de la Riba on hi esteu TOTES i TOTS convidats. 

Com molts coneixereu, els beneficis que s’obtinguin d’aquest dinar popular es destinaran 

a la investigació de les malalties per les quals es decideixi  recaptar fons aquest any. 



A GRANS TRETS...

Logotip especial 25è aniversari

8 Actuacions castelleres a Mollet

14 Activitats especials del 25è aniversari

I un total de...

40 ACTES



I PENDENTS DE TANCAR...

- La gravació d’un documental

- Marxandatge especial de la 25ena temporada



En aquesta aventura ens acompanyaran...



Col·laboradors

Bar Rte. El Refugio



Patrocinadors

Patrocinadors oficials



Moltes gràcies per la vostra assistència

Ens veiem a plaça!




