Missatge Carnaval 2021
Com que aquest any el Carnaval no podrà estar a l'espai públic, entrarà a
casa nostra a través de les xarxes socials i del web municipal, allà s'hi podrà
veure el Pregó de l'Arribada d'en Carnestoltes; el Ball del Barraló; les
comparses del Carnaval de Mollet: la Comparsa del Carnestoltes i
Comparsa dels Poders; la Visita a les escoles d'en Carnestoltes
acompanyat d'en Pep Callau i els Pepsicolen, la pel·lícula "El Carnaval de
Mollet, una festa singular" en versió curta i en versió més llarga, així com
la publicació Notes núm. 32, de l'any 2017, sobre un especial del
Carnaval de Mollet.
Al balcó de l'Ajuntament Antic lluirà com sempre el domàs, per recordarnos que és Carnaval, que hem de revifar els ànims i compartir somriures.
Agraïm a tots els qui han fet possible que el Carnaval es pugui celebrar
encara que sigui on-line: a les escoles de Mollet, a la Cia. Carnamolles que
cada any, dóna vida a les Comparses d'en Carnestoltes i dels Poders a
l'Arribada, el Judici i l'Enterrament de la sardina, a en Pep Callau i
els Pepsicolen, i Galiot Teatre que visiten totes les escoles de la ciutat.
Agraïm també, encara que aquest any no hi puguin participar, perquè la
situació no permet ajuntar-nos a la plaça o al parc, a l'Esbart Dansaire de
Mollet que cada any amb els seus balls rep com es mereix en Carnestoltes i
el Ball de Diables, que cada any en el Judici que li fan, el porten a cremar,
després de la sentència. Al Mercat Municipal, al Casal Cultural que fa
l'Escudella de Carnaval, a la Colla Gegantera que anima el recorregut amb
les gralles i els gegants i a la Comissió Manyó. També agraïm als avis i
àvies que des de l'Ateneu de Gent Gran fan les sardines amb la
mainada per anar-les a enterrar, a l'AV de la Fira d'Artesans que
obsequien el sepeli amb un berenar, a la banda de músics que acompanya
el seguici, a esplais i entitats que participen a la Rua, que organitzen
balls de disfresses i a tota la gent que es disfressa i surt a divertir-se
i a fer que la ciutat gaudeixi del bon humor carnavalesc.
Aquest any serà un Carnaval diferent, però esperem que l'any vinent llueixi
amb tot el seu color i alegria i el puguem celebrar plegats al carrer, tal com
ho fem sempre.
Bon Carnaval !!!!
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