
111-2022-30



Teatre Can Gomà 

C. Castelao, 2 
 

Mercat Vell 

Pl. Prat de la Riba, 6

Museu Abelló � 
C. Berenguer III, 122  

 
CC La Marineta 

Pl. Església, 7

Centre de Serveis

El Lledoner 

Pl. Cinco Pinos, 1
 
 

ARTS ESCÈNIQUES ARTS PLÀSTIQUES

MESURES

COVID-19 

Mercat  Vell  
Pl. Prat de la Riba, 6 

 
 

ARTS MUSICALS ARTS VISUALS

PR
O

GR
AM

AC
IÓ

 / 
LL

IB
RE

T 
PD

F

https://drive.google.com/file/d/1L27Rzk6pEgIASSh4qZuELlUmKEMNV_-Q/view?usp=sharing


ARTS ESCÈNIQUES

IMMA I GINA, el musical
 Diumenge 16 d’OCTUBRE

12 h / Teatre Can Gomà

DIT A DIT 
Dissabte 22 d’OCTUBRE
17 h / Museu Abelló

LA CATA
Dissabte 29 d’OCTUBRE 
18 i 21 h / Teatre Can Gomà

CICLE DES DE L̓ ESCENARI

ODISSEA DEL RIURE PERDUT 
Diumenge 20 de NOVEMBRE
21 h / Teatre Can Gomà    

NEWSIES, musical 
Diumenge 4 de DESEMBRE

18 h/ Teatre Can Gomà

18 h / Teatre Can Gomà

FAMÍLIA IM(POSSIBLE) 
 Dissabte 17 de DESEMBRE
20 h / Teatre Can Gomà

LES CROQUETES OBLIDADES
Diumenge  18 de DESEMBRE
12 h / Teatre Can Gomà

OTRO MODO DE HACER 
JUEGOS CON LAS MANOS 
Divendres 4 de NOVEMBRE
20 h/ Museu Abelló

A.K.A (ALSO KNOW AS) 
Divendres 18 de NOVEMBRE
21 h / Mercat Vell

LA VIDA ÉS UNA  
FORÇA OBSCURA
Dissabte 28 de GENER
21 h/ Escenari de Can Gomà

ESBART DANSAIRE 
DE MOLLET
Diumenge 22 de GENER
18 h / Teatre Can Gomà

PROGRAMACIÓ / LLIBRET PDF

MOZARTLAND
Diumenge 15 de GENER
12 h / Teatre Can Gomà



Diumenge 16 d’OCTUBRE 
12 h / Teatre Can Gomà 

 

 IMMA I GINA, el musical
Repartiment: Carme Pueyo, Ariadna Colomer, Imma Liébana, Mónica Pérez. 
Autor i director: Tinet Puig. Compositor: Jofre Bardagí.

Imma i Gina (viure en un món digital) relata, de forma divertida i original, 
un dilema que seʼns presenta a tots, grans i petits, sobre el poder de la 
tecnologia per estimular-nos o bé fer-nos perdre la nostra capacitat de crear 
i imaginar.

Cia. Increïble Produccions

ENTRADES 

 

Preu: 7 € 
ADQUISICIÓ 
En línia: https://molletvalles.koobin.com  
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

Organització: La Xarxa Mollet

https://molletvalles.koobin.com/ 


ENTRADES 

 

Dissabte 22 d’OCTUBRE 

17 h / Museu Abelló 

 

 

DIT A DIT
Espectacle i taller de dansa familiar per a nens i nenes  
a partir de 6 anys

Ballarí i coreògraf: Aimar Pérez Galí. 
Dramaturg i director: Jaime Conde-Salazar.

Vinculada a lʼexposició “Història de les mans”.

Gratuïta (aforamen limitat)
Reserva: museuabello@molletvalles.cat 
 

https://molletvalles.koobin.com/ 


ENTRADES 

 

Dissabte 29 d’OCTUBRE 

18 i 21 h / Teatre Can Gomà 

 

 

Organització: Ajuntament de Mollet del Vallès. Joventut Mollet 

Interpretació: Iraia Álvez Pelegrín, Raúl Pernias Viñas, Natalia Cabeza García, 
Ainhoa Muñoz Larrica, Paula Rodríguez Aznar, Núria Pérez García.
Direcció: Ana Celdrán Acerete.

La Cata és un espectacle que va començar a gestar-se el setembre de 2021. 
Pretén fer una reflexió al voltant de les diferents etapes de la vida, 
interpretades com un menú degustació, tot plegat, a través de la dansa i el 
teatre.

ADQUISICIÓ
Gratuïta amb invitació (aforament limitat)
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Presencial: Centre Cultural La Marineta (pl. de lʼEsglésia, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h);
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

LLEGIR MÉS

Cicle des de l'escenari: 

Cia. Mad Beats
LA CATA

https://molletvalles.koobin.com/


Divendres 4 de novembre 

20 h / Museu Abelló 

 

 

OTRO MODO DE HACER 
JUEGOS CON LAS MANOS
Espectacle performance

Vinculada a lʼexposició "Història de les mans".

A càrrec de: Anna Dot i Alba Sanmartí. 

Gratuïta (aforamen limitat)
Reserva: museuabello@molletvalles.cat 
 

ENTRADES 

 

https://molletvalles.koobin.com/ 


Divendres 18 de NOVEMBRE 

21 h / Mercat Vell 

 

 

Organització: Ajuntament de Mollet del Vallès

A.K.A. (ALSO KNOW AS) 
Daniel J. Meyer

A.K.A. ens parla dʼun període de lʼadolescència dʼen Carlos, del qual nosaltres 
en formem part. Un moment, en què, per circumstàncies alienes a ell, en 
trontollen fonaments, les seves arrels, la seva identitat. I és que en Carlos és 
adoptat i... els ulls dels altres li fan plantejar quina és la seva “veritable” 
identitat.
 

ENTRADES 

 

ADQUISICIÓ
Anticipades: 17 € / El mateix dia a taquilla: 20 €
Abonament per a grups :8 € entrada (a partir de 10 entrades i només en venda anticipada)
En línia:  https://molletvalles.koobin.com 
Presencial: Centre Cultural La Marineta (pl. de lʼEsglésia, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h);
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

Direcció: Montse Rodríguez Clusella.  
Repartiment: Lluís Febrer.

https://molletvalles.koobin.com/


Diumenge 20 de NOVEMBRE 
12 h / Teatre Can Gomà 

 

 

Actors: Jordi Girabal i Atilà Puig.  
Idea original i creació: Jordi Girabal, Marcel Gros i Atilà Puig.  
Direcció: Marcel Gros. Escenografia i attrezzo: Txema Rico.  
Composició i arranjaments musicals: David Sisó.

Al país de Bufilàndia ha desaparegut el riure! Ens ajudes a trobar-lo? 
Comença lʼaventura! Un viatge ple dʼhumor i fantasia! El riure és un tresor. 
Cuidem-lo! Un espectacle dʼhumor perquè rigui tota la família! 

ENTRADES 

 

Preu: 7 € 
ADQUISICIÓ
En línia: https://molletvalles.koobin.com  
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

Organització: La Xarxa Mollet
 

ODISSEA DEL RIURE PERDUT
Cia. Teatre Mòbil

https://molletvalles.koobin.com/ 


Diumenge 4 de DESEMBRE 
18 h / Teatre Can Gomà 

 

 NEWSIES. Musical

Direcció: Ferran Jiménez.

Un clàssic de Broadway que relata la vaga dels nois dels diaris de 1899, en 
què els joves venedors de diaris es van alçar en protesta contra Joseph 
Pulitzer i William Randolph Hearst. Mai sʼhavia fet en català. Newsies és un 
dels musicals predilectes que es representa arreu del continent americà per 
a escoles i instituts.
 

Alumnes de secundària i batxillerat  
de lʼInstitut Aiguaviva

ENTRADES 

 

Preu únic: 5 € 
ADQUISICIÓ
En línia: https://molletvalles.koobin.com  
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

Organització: AFA, INS Aiguaviva
 

https://molletvalles.koobin.com/ 


Dissabte 17 de DESEMBRE 

21 h / Teatre Can Gomà 

 

 

Organització: Ajuntament de Mollet del Vallès

Una comèdia que parla dels prejudicis que tenim sobre la diversitat de gènere. I 
visibilitza nous models de família.
 
La Sara i L̓ Albert són uns pares joves, dʼideologia progressista, i oberts a dialogar 
sobre qualsevol tema. Però quan la Clàudia, la seva única filla, els presenta lʼEric, 
la seva nova parella, un noi trans amb qui vol formar una família, tots els 
prejudicis, els dubtes i la ignorància surten a la llum. Perquè no importa el que 
defensem en públic, tot esdevé diferent quan passa a casa teva.

ENTRADES 

 

ADQUISICIÓ
Anticipades: 10 € / El mateix dia a taquilla: 12 €
Abonament per grups a 8 € entrada (a partir de 10 entrades i només en venda anticipada)
En línia:  https://molletvalles.koobin.com 
Presencial: Centre Cultural La Marineta (pl. de lʼEsglésia, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h);
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

Direcció: Carol López. 
Actors: Dolo Beltrán, Paula Jornet, Jordi Adújar i Ian Bermúdez. 
Distribució: Flyhard.

FAMÍLIA IM(POSSIBLE)
De Carol López

https://molletvalles.koobin.com/


Diumenge 18 de DESEMBRE 
12 h / Teatre Can Gomà 

 

 

Interpretació: Queralt Casasayas, Magda Puig, Nuri Santaló, Bàrbara Roig. 
Direcció: Israel Solà. Autoria i dramatúrgia: Clàudia Cedó.

La Pepa és una nena vital i amb una gran imaginació que acaba de perdre la 
seva àvia i està intentant adaptar-se a una nova escola, uns nous amics i una 
nova ciutat. Enganxada a una manta que lʼajuda a dormir i enfadada amb les 
seves dues mares perquè no recorden la recepta de les croquetes de lʼàvia, la 
Pepa emprendrà un viatge cap al país del Xim Pum, lʼindret màgic on van a 
parar les coses oblidades. Una obra dolça per ajudar a comprendre el dol als 
més petits... i a tothom!

ENTRADES 

 

Preu únic: 7 € 
ADQUISICIÓ
En línia: https://molletvalles.koobin.com  
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

LES CROQUETES OBLIDADES
Cia. Les Bianchis

Organització: La Xarxa Mollet
 

https://molletvalles.koobin.com/ 


Diumenge 15 de GENER 
12 h / Teatre Can Gomà 

 

 

Nens Mozart: Laura Hervàs i Bernat Hervàs. Interpretació: Clara Dalmau, Jordi 
Hervàs i Ares Piqué. Direcció escènica i dramatúrgia: Marc Hervàs.  
Arranjaments: Pol Requesens. Músics: Ester Alonso, David Andújar, Laia Pàmies i 
Mariona Tusset.

Concert espectacle que us convida a entrar a lʼhabitació de jugar del petit 
Mozart i la seva germana Nannerl. Allà, amb la música en directe del 
compositor, a càrrec dʼun quartet de corda i flauta, sʼescenificaran els contes 
populars que van divertir més el petit geni de Salzburg. 

ENTRADES 

 

Preu únic: 7 € 
ADQUISICIÓ
En línia: https://molletvalles.koobin.com  
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

MOZARTLAND
Cia. Príncep Totilau

Organització: La Xarxa Mollet
 

https://molletvalles.koobin.com/ 


Diumenge 22 de GENER 
18 h / Teatre Can Gomà 

 

 

Organització: Esbart Dansaire de Mollet del Vallès

ESPECTACLE  
DE FESTA MAJOR 
SANT VICENÇ 2023

Tots els grups de lʼEsbart oferiran la clàssica actuació per celebrar la Festa 
Major dʼhivern. L̓ Escola de Dansa ens obsequiarà amb balls i cançons i El Cos 
de Dansa  amb les habituals coreografies de dansa dʼarrel tradicional.

ENTRADES 

 

ADQUISICIÓ
Preu: 8 € / Socis: 6 €
En línia:  https://molletvalles.koobin.com 
Presencial: Centre Cultural La Marineta (Pl. de lʼEsglésia, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h);
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

Esbart Dansaire de Mollet

https://molletvalles.koobin.com/


ENTRADES 

 

Dissabte 28 de GENER 

21 h / Teatre Can Gomà 

 

 

Colectivo Ameno i Danilo Facelli. CRAʼP 
 
Espectacle de sala que combina la performance, el teatre de carrer, l'humor, 
la instal·lació, la filosofia i la política.
 

ADQUISICIÓ
Preu únic: 5 € (aforament limitat)
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Presencial: Centre Cultural La Marineta (pl. de lʼEsglésia, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h);
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

CICLE DES DE L̓ ESCENARI: 
LA VIDA ÉS UNA 
FORÇA OBSCURA

Organització: Ajuntament de Mollet i CRA'P
 

https://molletvalles.koobin.com/


ARTS MUSICALS

PROGRAMACIÓ / LLIBRET PDF

Música: Jazz i molt més!
MERCÈ DE LA FUENTE TRIO
Divendres 14 d'OCTUBRE

19 h / El Lledoner

Música: Jazz i molt més!
MIREIA FOWLER
Divendres 11 de NOVEMBRE

19 h / El Lledoner

LEONOR SS 
Banda punk-rock, mongoloide
Divendres 11 de NOVEMBRE

 20 h / Centre Cultural La Marineta

Concert 25 de novembre 
contra la violència masclista. 
DIVEU. DUET
 Divendres 25 de NOVEMBRE

 20 h / Centre Cultural La Marineta

Concert de Santa Cecília  
sobre el cinema.
ASSOCIACIÓ MUSICAL  
PAU CASALS
Dissabte 26 de NOVEMBRE

18 h /  Teatre Can Gomà

Concert de Nadal  
COR CAMINS
Divendres 16 de DESEMBRE

19 h / El Lledoner

Concert Cap d'Any.
ASSOCIACIÓ MUSICAL 
PAU CASALS
Dijous 30 de DESEMBRE

19.30 h / Mercat Vell

Música: Jazz i molt més!
SWING ENGINE
Divendres 13 de GENER

19 h / El Lledoner

Concert de Jazz Sant Vicenç
SCARAMANGA
Divendres 20 de GENER

20 h / Mercat Vell



Divendres 14 d’OCTUBRE 

19 h / El Lledoner 

 

 

Aquest trio, liderat per la pianista, cantant i compositora Mercè de la Fuente, 
ens presentarà un viatge musical i poètic a través del jazz, la música llatina i 
la cançó dʼautor. Les seves composicions parlen de llibertat, superació i amor.
 

Jazz i molt més!
MERCÈ DE LA 
FUENTE TRIO

ENTRADES 

 

Intèrprets: Mercè de la Fuente (veu i piano), Juan Pastor (contrabaix)  
i Santi Colomer (bateria).

Gratuïta (aforament limitat)
 
Per reservar lʼentrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a 
ellledoner@molletvalles.cat.



Divendres 11 de NOVEMBRE 

19 h / El Lledoner 

 

 

La Mireia, graduada en art dramàtic en lʼespecialitat de teatre musical  
a Eòlia ESAD, decideix traçar el seu propi camí pel món de la música amb la 
creació de la seva banda. El seu característic estil beu de les influències de 
Judit i Meritxell Nedderman, Dodie o Jacob Collier, entre altres. 

Jazz i molt més!
MIREIA FOWLER

ENTRADES 

 

Intèrprets: Mireia Fowler (veu) i Marcos Giménez (piano).

Gratuïta (aforament limitat)
 
Per reservar lʼentrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic 
a ellledoner@molletvalles.cat.



Divendres 11 de NOVEMBRE 

20 h / Centre Cultural La Marineta

 

 

 

LEONOR SS 

ENTRADES 

 

Gratuïta (aforament limitat)

Banda punk-rock, 
mongoloide

Organització: Ajuntament de Mollet del Vallès. Joventut

Ana SS, Skip Oʼneil i Guixu són els components de la banda molletana 
punk. Lletres irreverents, provocadores, fins i tot pel que tenen 
d'allunyades de la denúncia i ràbia en principi esperable del gènere, 
rudiments tècnics en l'estrictament musical i un to de veu nasal i cridanera 
obren tot un apartat dins del punk.



Divendres 25 de NOVEMBRE 

20 h / Centre Cultural La Marineta

 

 

 DIVEU DUET
Concert 25 de novembre 
contra la violència masclista

Organització: Ajuntament de Mollet del Vallès. Polítiques d'Igualtat

Veu 1 i Piano: Júlia Simpson Domene. 
 Veu 2, Piano i Guitarra: Cèlia Galán López.

Diveu Duet ens ofereixen un conjunt de peces musicals amb un missatge 
dʼigualtat, escrites majoritàriament per dones, acompanyat de petites escenes 
teatrals entre cadascuna dʼelles. Escenes quotidianes del dia a dia de les dones, 
amb un toc dʼhumor i de música.
 

ENTRADES 

 

Gratuïta (aforament limitat)



Dissabte 26 de NOVEMBRE 

18 h / Teatre Can Gomà

 

 

 CONCERT DE  
SANTA CECÍLIA  
SOBRE EL CINEMA
 

ENTRADES 

 

Associació Musical Pau Casals

Organització: Associació Musical Pau Casals

La banda de música de lʼAssociació Musical Pau Casals ens submergirà, de 
principi a fi, en el món del cinema en aquest particular concert de Santa Cecília 
ple de sorpreses i de bona música. Serà un homenatge al món del setè art, als 
seus artistes i a la les seves bandes sonores. No us el podeu perdre!

ADQUISICIÓ
Preu únic: 5 € (aforament limitat). Menors de 12 anys acompanyats, entrada gratuïta.
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Presencial: Centre Cultural La Marineta (pl. de lʼEsglésia, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h);
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

https://molletvalles.koobin.com/


Divendres 16 de DESEMBRE 

19 h / El Lledoner

 

 

 

ENTRADES 

 

Des de fa deu anys, aquest grup vocal es reuneix un cop a la setmana per fer el 
que més els agrada: cantar! La formació traspua emoció, diversió i il·lusió en 
totes les seves actuacions. El seu repertori és ampli i versàtil, des de cançons de 
musicals de Broadway a peces populars com les nadale

CONCERT DE NADAL
Cor Camins

Direcció: Daniel Pérez

Gratuïta (aforament limitat)
 
Per reservar lʼentrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic 
a ellledoner@molletvalles.cat



Dijous 30 de DESEMBRE 
19.30 h / Mercat Vell

 

 

 

ENTRADES 

 

L̓ Associació Musical Pau Casals torna amb el seu tradicional concert de Cap 
dʼAny, un espectacle per a tota la família ple dʼemotivitat, nadales i part del 
repertori i lʼestil habituals de la Banda. I és que no hi ha millor forma 
dʼacomiadar lʼany que amb molt de ritme i il·lusió.

CONCERT DE CAP D'ANY
Associació Musical Pau Casals

Organització: Associació Musical Pau Casals i Ajuntament de Mollet del Vallès
 

ADQUISICIÓ
Preu únic: 5 € (aforament limitat). Menors de 12 anys acompanyats, entrada gratuïta.
En línia:  https://molletvalles.koobin.com
Presencial: Centre Cultural La Marineta (pl. de lʼEsglésia, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h);
Mercat Vell: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

https://molletvalles.koobin.com/


Divendres 13 de GENER 

19 h / El Lledoner 

 

 

Swing Engine és un grup de jazz que ens oferirà un repertori al més pur estil 
swing i dixieland. Amb una formació de bateria, piano, violí i alguna sorpresa 
més, aquests músics excel·lents ens transportaran a lʼèpoca daurada del jazz. 
La festa està assegurada.

Música: Jazz i molt més!
SWING ENGINE

ENTRADES 

 

Intèrprets: Joan Torrentó (violí), Pablo Ruiz (bateria) i Simon Palazzi (piano).

Gratuïta (aforament limitat)
 
Per reservar lʼentrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a 
ellledoner@molletvalles.cat.



Divendres 20 de GENER 

20 h / Mercat Vell

ENTRADES 

 

Quartet de bateria, hammond, guitarra i saxo baríton,  
amb Héctor Martín i Pere Miró.
 
Masterclass de saxo amb Pere Miró a La Marineta.

CONCERT DE SANT 
VICENÇ
SCARAMANGA

Organització: Ajuntament de Mollet del Vallès
Col·laboració: Associació Musical Pau Casals 
 

ADQUISICIÓ
Preu únic: 5 € 
En línia: https://molletvalles.koobin.com
Presencial: Centre Cultural La Marineta (pl. de lʼEsglésia, 7 / De dl. a dv., de 15.30 h a 21 h);
Teatre Can Gomà: a taquilla, el mateix dia, 1 hora abans de lʼespectacle (si queden entrades)

https://molletvalles.koobin.com/


PROGRAMACIÓ / LLIBRET PDF

ARTS VISUALS

CINE

Cinefòrum: cinema italià
LAZZARO FELIZ
Diumenge 29 de GENER

18 h / El Lledoner

Cinefòrum: cinema italià
LA GRAN BELEZA
Diumenge 23  d'OCTUBRE

18 h / El Lledoner

Cinefòrum: cinema italià
PASOLINI
Diumenge 20 de NOVEMBRE

18 h / El Lledoner

Cinefòrum: cinema italià
HABEMUS PAPAM
Diumenge  18 de DESEMBRE

18 h / El Lledoner



Diumenge 23 d’OCTUBRE 
18 h / El Lledoner 

 

 

A Roma, durant l'estiu, nobles decadents, arribistes, polítics, criminals, 
periodistes, actors, prelats, artistes i intel·lectuals teixeixen una trama de 
relacions inconsistents que es desenvolupen en grans palaus i viles. El centre 
de totes les reunions és Jep Gambardella, un escriptor de 65 anys que va 
escriure un sol llibre i practica el periodisme. Dominat per la indolència, 
assisteix a aquesta desfilada de personatges poderosos però insubstancials i 
depriments.

Cinefòrum: cinema italià

LA GRAN BELLEZA
Direcció: Paolo Sorrentino (2012)

Gratuïta (aforament limitat)
 
Per reservar lʼentrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a 
ellledoner@molletvalles.cat,

ENTRADES 

 



Diumenge 20 de NOVEMBRE 
18 h / El Lledoner 

 

 

La nit del 2 de novembre de 1975, el cineasta, escriptor i polifacètic artista i 
intel·lectual italià Pier Paolo Pasolini va ser assassinat a Roma. Era el símbol 
de l'art revolucionari que lluitava contra el poder. Els seus escrits eren 
escandalosos; les seves pel·lícules, perseguides pels censors. Aquell dia, 
Pasolini havia passat les últimes hores amb la mare i els amics; a la nit es va 
llançar al carrer a la recerca d'una aventura sexual nova i arriscada. 
A lʼendemà, van trobar el seu cadàver en una platja d'Òstia, als afores de la 
ciutat.

Cinefòrum: cinema italià

PASOLINI
Direcció: Abel Ferrara (2015)

Gratuïta (aforament limitat)
 
Per reservar lʼentrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a 
ellledoner@molletvalles.cat.

ENTRADES 

 



Diumenge 18 de DESEMBRE 
18 h / El Lledoner 

 

 

Després de la mort d'un papa, bisbes, arquebisbes i cardenals de tot el món 
es reuneixen a conclave per triar el successor. Després de diverses votacions 
infructuoses, que s'anuncien amb la sortida d'una fumera negra, es veu, per 
fi, la fumata bianca que anuncia “habemus papam”. Per alguna raó, el nou 
papa no sembla que estigui en condicions de suportar el pes d'aquesta 
responsabilitat.

Cinefòrum: cinema italià

HABEMUS PAPAM
Direcció: Nanni Moretti (2011)

Gratuïta (aforament limitat)
 
Per reservar lʼentrada cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a 
ellledoner@molletvalles.cat

ENTRADES 

 



Diumenge 29 de GENER 
18 h / El Lledoner 

 

 

Lazzaro, un jove pagès bondadós, viu a La Inviolata, un llogaret que ha estat 
allunyat del món i és controlat per la marquesa Alfonsina de Luna. Allà, la 
vida dels pagesos no ha canviat mai; els exploten, i ells, a la vegada, abusen 
de la bondat de Lazzaro. Un estiu es fa amic de Tancredi, el fill de la 
marquesa. Entre ells sorgeix una amistat tan preciosa que farà viatjar Lazzaro 
a través del temps i el portarà a conèixer el món modern.

Cinefòrum: cinema italià

LAZZARO FELIZ
Direcció: Alice Rohwacher (2018)

Gratuïta (aforament limitat)
 
Per reservar lʼentrada, cal trucar al 93 579 09 66 o enviar un correu electrònic a 
ellledoner@molletvalles.cat.

ENTRADES 

 



EXPOSICIONS

PROGRAMACIÓ / LLIBRET PDF

ARTS PLÀSTIQUES

TRUST THE PROCESS.
Rocio Àbalos (Pokio)
Del 16 de SETEMBRE  
a l'11 de DESEMBRE
Museu Abelló

HISTÒRIA DE LES MANS
Del 16 de SETEMBRE 
al 6 de NOVEMBRE
Museu Abelló

BABEL. Josep Nogué.
XXXVIII Fira dʼArtesans
Del 16 de SETEMBRE 
al 22 d’OCTUBRE
La Marineta

ESBORRANY DʼUN  
INVENTARI DE COSES 
ESTRICTAMENT VISIBLES
Fins al 27 de NOVEMBRE

l’Aparador del Museu Abelló

DISTOPÍA. Anna Bannana
Del 4 de NOVEMBRE 
al 17 de DESEMBRE
Avantcapella / La Marineta

MIRADA DE MARU GODAS
Del 15 de DESEMBRE 
al 12 de MARÇ
l’Aparador del Museu Abelló

PREMI DE FOTOGRAFIA 
SANT VICENÇ 23
Del 9 al 31 de GENER de 2023
La Marineta

LA COL·LECCIÓ PINTADA.
Centenari Abelló
Del 15 de DESEMBRE 
al 18 de JUNY de 2023
Museu Abelló



Del 16 de SETEMBRE al 6 DE NOVEMBRE 

La Marineta

Gratuïta (aforament limitat) 

En el tauler d'escacs les torres marquen els quatre extrems i senyalen, com 
estaques, els límits del l'espai de joc. El mite judeocristià de la torre de Babel 
ens parla de l'intent dels humans per arribar al cel i com la confusió de 
llengües va fer fracassar el projecte.  
 
Cada obra d'aquesta exposició _com la imatge del cartell_ explica una 
història, però també cada tela o paper es un tauler de joc on es desenvolupa 
una partida que l'autor juga contra si mateix i no sempre guanya. Aquesta 
exposició n'és el resultat.

BABEL
Josep Nogué. XXXVIII Fira dʼArtesans

LLEGIR MÉS

De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h

ENTRADES 

 

HORARI



Del 16 de SETEMBRE al 22 d’OCTUBRE  

Museu Abelló

Gratuïta (aforament limitat) 

«Història de les mans» planteja un diàleg entre obres dʼartistes 
contemporanis i obres de la col·lecció del MNAC. La comissària, Alexandra 
Laudo, articula el diàleg en nou àmbits temàtics —Les mans, lʼautoritat, el 
poder; Les mans, la lectoescriptura, la història; Les mans, el control, la 
determinació; Les mans, el treball, les cures; Les mans, els diners, el valor; Les
mans, els pits, el martiri; Les mans, la medicina, el cos malalt; Les mans, el 
desig, el pecat i Les mans, els inicis, els finals— i proposa una selecció de vint-
i-cinc obres dels artistes Antoni Abad, Isabel Banal, Isabel Barios, Damià 
Campeny, Colita, Mirari Echávarri, Raquel Friera, Camille Henrot, Fermín 
Jiménez Landa, Claudi Lorenzale, Mestre de Cinctorres, Joan Morey, Antoni 
Muntadas, Levi Orta, Pasqual Ortoneda i María Sánchez, així com
també obres anònimes dels segles XIII, XV, XVI i XVIII, i monedes del segle XX.
Amb la intervenció de lʼartista Oscar Moya Vilanova i lʼobra “Connotacions”.
 

HISTÒRIA DE LES  MANS

ENTRADES 

 

HORARI



Del 16 de SETEMBRE a l'11 de DESEMBRE 

Museu Abelló

Pokio utilitza el gravat i lʼescultura per mostrar la seva pròpia representació 
del procés de la vida, on apareixen conceptes com el pas del temps, la pèrdua 
dʼéssers estimats, els canvis físics i psicològics, el record i la reconstrucció 
dʼaquest.
 
Amb la intenció de mostrar que, de vegades, la millor resposta és no 
desanimar-se si alguna cosa no surt com esperes, es tracta de continuar 
endavant; aprenent i gaudint del procés fins que un dia arribes i veus que tot 
allò ha valgut la pena.
 

TRUST THE PROCESS
Rocio Àbalos (Pokio)

Gratuïta (aforament limitat) ENTRADES 

 

HORARI



Del 4 de NOVEMBRE al 17 de DESEMBRE  

Avantcapella/ La Marineta

"Distopia" és una mostra de l'univers fictici d'Anna Bannana. Un cosmos 
surrealista i visceral, amb personatges lletjos i descurats que viuen en un 
escenari "hortera" i profundament acolorit. A la seva distopia fantasieja amb 
la imfrabellesa de l'ésser humà i sàtires que mostren el mal esdevenir d'una 
societat adormida.
 

Inauguració:  divendres 4 de novembre, a les 19 h

DISTOPIA
Anna Bannana

Gratuïta (aforament limitat) De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 hENTRADES 

 

HORARI



Fins al 27 de NOVEMBRE 

l’Aparador del Museu Abelló

Una casa sempre és la mesura de les persones que hi van viure. En el cas de 
Joan Abelló, casa seva —convertida en un museu inesgotable, pleníssim i 
fascinant— és la mesura exacta de qui va ser. Col·leccionista compulsiu i 
patològicament voraç, hi trobem art en estat pur, art fet matèria palpable i 
visible. Un amuntegament desaforat dʼobjectes i una casa que és una obra 
dʼart en si mateixa.

ESBORRANY DʼUN 
INVENTARI DE COSES 
ESTRICTAMENT VISIBLES
Anna BaAbelló i la patologia de la col·lecció dʼEsteve Plantada 
Cicle Diàlegs amb Abelló

24 h.HORARI

LLEGIR MÉS



Del 15 de DESEMBRE  12 de MARÇ 
l’Aparador del Museu Abelló

L̓ artista visual Maru Godas actualment és un referent en el panorama artístic 
dels urbans sketchers. La Maru traslladarà a lʼAparador del Museu Abelló, el 
seu diàleg i la seva visió de lʼinterior de la Casa del Pintor Abelló, a través de 
lʼobservació directe dels espais.

MIRADA  
DE MARU GODAS
Cicle Diàlegs amb Abelló

24 h.HORARI



Del 15 de DESEMBRE de 2022 al 18 de JUNY de 2023 

Museu Abelló

Joan Abelló va tenir al llarg de la seva vida dues passions: la pintura i la 
col·lecció; sense una no es pot entendre lʼaltra, i és aquesta confluència que 
lʼhan fet un personatge singular de la segona meitat del segle XX. Avui la 
Fundació, fruit de la seva donació, mostra un equipament de referència al 
país, tant per les seves col·leccions com pels seus espais. La Casa és en si una 
obra, costa discernir pintures, fotografies, objectes... Els objectes formen part 
de la col·lecció, perquè van ser pintats o van ser pintats perquè eren ja part de 
la seva col·lecció. Aquesta exposició vol donar a conèixer el personatge i la 
col·lecció a través de la mirada de les seves pintures i els seus objectes.

LA COL·LECCIÓ 
PINTADA
Centenari Abelló

Gratuïta (aforament limitat) ENTRADES 

 

HORARI



Del 9 al 31 de GENER de 2023 

La Marineta

Exposició de fotografies guanyadores de la XXVIII edició del Premi del Concurs 
de Fotografia de Sant Vicenç 2023, dedicat al llenguatge fotogràfic que 
sʼarticula al voltant dʼun eix comú, Mollet.

PREMI DE 
FOTOGRAFIA SANT 
VICENÇ 23

Inauguració:  divendres 13 de gener, a les 19 h

Gratuïta (aforament limitat) De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h

ENTRADES 

 

HORARI




