PROPOSTA DE MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DELS ACTES DE
LA FESTA MAJOR D’ESTIU DE MOLLET DEL VALLÈS AL PARC DE CAN MULÀ
Atès que a la darrera Festa Major d’Estiu de 2009, l’Equip de Govern municipal d’aquest
Ajuntament va decidir traslladar la celebració de la majoria de les actuacions i concerts al parc
de Ca l’Estrada, degut al tancament de l’espai on tradicionalment havien tingut lloc, el parc de
Can Mulà, per les obres d’instal.lació d’una nova tanca perimetral.
Atès que el trasllat d’aquestes actuacions del programa festiu estival al parc de Ca l’Estrada, va
posar en evidència la poca adequació d’aquest espai per a la celebració d’aquest tipus d’actes,
provocant moltes molèsties als ciutadans que allà s’hi van haver de desplaçar, caigudes i lesions
pel mal estat del ferm, així com una excessiva desconnexió amb la resta d’activitats festives.
Atès que el Parc de Can Mulà, és l’únic espai cèntric, fàcilment accessible, capaç d’actuar com a
vertebrador de les diferents ubicacions de la Festa Major d’estiu de la ciutat i que durant més de
dues dècades ha demostrat abastament la seva idoneïtat per encabir les diferents actuacions i
concerts, com ho demostra el mateix fet que en aquell espai s’aixequés un escenari específic per
aquestes.
Atès que com va quedar palès als actes de cloenda de la Festa Major d’estiu del passat any, són
moltes les persones i col.lectius implicats activament a la seva celebració, que reclamen que la
nostra Festa Major torni a tenir com a espai central el Parc de Can Mulà.
Es proposa que el Ple d’aquesta Corporació municipal,

ACORDI:
Primer.- Recuperar com a espai de celebració de les actuacions i concerts inclosos al programa
de la Festa Major d’Estiu de 2010, el parc de Can Mulà.
Segon.- Destinar l’espai del parc de Ca l’Estrada a l’ubicació de la tradicional fira d’atraccions
que s’instal.la a la nostra ciutat amb motiu de la Festa Major d’Estiu.
Tercer.- Comunicar aquests acords a les Colles de Morats i Torrats, al Consell Municipal de
Cultura i a les entitats d’aquest àmbit existents a la ciutat.
Mollet del Vallès, març de 2010.
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