RAMON SÀNCHEZ

Quins canvis hi ha en aquesta edició?
La d’enguany és una de les edicions que
incorpora més novetats dels darrers anys.
Hem reordenat la ubicació d’alguns sectors i activitats, i al mateix temps hem concentrat l’oferta per facilitar l’orientació i
la identificació de les àrees. També n’hem
renovat el logotip i la imatge, i hem apostat per La Candelera com a marca sota la
qual s’han d’aixoplugar tot tipus d’iniciatives que fins i tot poden sobrepassar el context estricte de la Fira. I, per descomptat,
aprofundim en aquells canvis impulsats els
darrers anys i que han agradat: un pregó
en format espectacle, uns tastos gastronòmics en un entorn més adient, una reubicació de les entitats, un concert important
acompanyat d’actuacions al carrer en zones estratègiques...

Regidor de Fira

“Seria un error tan greu
renunciar al passat
com renunciar al futur
de la Fira”

A què responen tants canvis?
Tots aquests canvis no són casuals. Responen a una estratègia per treure el màxim profit d’un esdeveniment únic que ens
posiciona extraordinàriament com a vila.
La Fira de la Candelera és el millor espot
publicitari de Molins de Rei i ens posiciona
com un municipi dinàmic econòmicament,
atractiu des del punt de vista turístic i amb
capacitat per gestionar un dels esdeveniments més importants del país. I, de fet, ja
aprofito per avançar que aquests canvis no
s’aturaran aquí. Hem de pensar molt més
enllà per poder donar un impuls important
que ens permeti consolidar el lideratge obtingut, fins i tot reflexionant sobre el model
de gestió i organització, per fer una fira encara més gran i més atractiva.

Què té la Fira de la Candelera que enganxa
tant?
Un dels trets més característics de la Fira
de la Candelera és el seu poder de seducció. La majoria de persones que per primer
cop visiten la Fira acostumen a repetir en
edicions posteriors. I totes es tornen a enamorar d’aquest autèntic espectacle a l’aire
lliure que durant tres dies inunda els carrers i les places de Molins de Rei de tot tipus
d’experiències, activitats i productes
Quin és el secret?
El secret per aconseguir aquests alts nivells
de fidelització rau en l’esforç que fem entre
tots i totes per innovar i repensar constantment la Fira. No tinc el més mínim dubte
que si la Candelera s’organitzés estrictament per inèrcia, calcant programes d’un
any per l’altre, tindria els anys comptats.
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Hi ha el risc de desnaturalitzar la Fira?
En absolut. Que ningú esperi una renuncia
a l’esperit, l’essència i els valors fundacionals de la Fira de la Candelera. Igual que
tenim molt clar on anem, també tenim molt
clar d’on venim. I seria un error tan greu renunciar al passat com renunciar al futur.
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Trobem
la casa
que tens
al cap

Per què escollir-nos?

GENER

GENER/FEBRER

Divendres 25

Del dimarts 22 de gener al
diumenge 10 de febrer

21 h
Pregó participatiu conduït per l’humorista
Toni Albà
Comptarà amb la col·laboració diferents
persones vinculades amb la Fira
Foment Cultural i Artístic (pg. Terraplè, 49)

Concurs d’Instagram
Des del 22 de gener fins al 10 de febrer
podreu participar en el concurs
d’Instagram per a adults i joves. Per a més
informació, podeu consultar les bases
del concurs en els perfils d’Instagram i
Facebook de la Fira de la Candelera

FEBRER
Divendres 1

Garantia
GuinotPrunera.
Serveis immobiliaris
des de 1905

Equip
de més
de 80
professionals

Acompanyament
d’un agent
especialitzat
en zona i tipologia

Servei integral
amb
assessorament
jurídic i fiscal

Més de
1.300 compradors
i llogaters
satisfets l’any

MOLINS DE REI· Pl. Catalunya, 12-14 · Tel. 93 668 17 77
BCN. EIXAMPLE
C. Rosselló, 250
Tel. 93 487 87 00

BCN. LES CORTS
BCN. GALVANY
Trav. de Les Corts, 199 Trav. de Gràcia, 43
Tel. 93 322 09 12
Tel. 93 017 23 77

15 h
Obertura del recinte firal
19 h
Visita inaugural del recinte firal, amb inici
a la pl. de Catalunya

ST. FELIU DE LLOBREGAT
CARDEDEU
GIRONA
Pg. Comte Vilardaga, 71 C. Pere Mercader, 49 C. Santa Clara, 16
Tel. 93 685 55 12
Tel. 93 846 00 00
Tel. 972 900 340

www.guinotprunera.com
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LA CANDELERA

Certificat:

NATURA

La seva
immobiliària
de confiança
a Molins de Rei

Reformes i
interiorisme

• Taxació gratuïta
• 100% financiació

Venda i lloguer:
Habitatges
Naus industrials
Locals comercials
Terrenys...

• Assesorament
personalitzat
• Filtrem clients
• Tramitació de
documents
• Negociació
• Cartera de clients

Projectes
arquitectònics
• Reformes i interiorisme
• Serveis d’arquitectura
• Serveis de certificacions

C/ Pere calders, 12, local 8 · Tel. 936 802 910 · www.promocatindus.com
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PLANTER, MAQUINÀRIA AGRÍCOLA i
MOSTRA DE BESTIAR
Mostra de bestiar
Al c. del Foment i al pati de la Fundació
Agrària de Molins de Rei. En aquest espai
hi haurà tallers de granja per infants

Planter, arbres fruiters i jardineria
Al voltant de l’església. Dissabte al matí
tindrà lloc el Concurs de Planter, en el qual
participaran els expositors del sector del
Planter

Tallers d’horta i d’herbes aromàtiques,
hort a casa i apicultura
Al c. del Foment

Maquinària agrícola
Al c. Major, entre el c. del Pare Manyanet i
el c. d’Ignasi Iglésies
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER

FEBRER

Dimarts 29 i dimecres 30

Dissabte 2

Jornades tècniques agràries
13.30 h
Lliurament dels premis del Concurs de
Planter
Escales de la parròquia de Sant Miquel
Arcàngel

Dimarts
18.30 h
Sessió teòrica i conferència: “Varietats de
col noves i tradicionals”
Fundació Agrària (c. del Foment, s/n)
El projecte BRAAVA de bràssiques, a
càrrec d’Aurora Rull, investigadora de la
Fundació Miquel Agustí
Acte gratuït

Dissabte 2 i diumenge 3
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tallers de granja
Pati de la Fundació Agrària de Molins de
Rei (c. del Foment, s/n)
A la Mostra de Bestiar s’organitzaran
tallers de granja amb monitors per als
infants.
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tallers d’horta i d’herbes aromàtiques,
l’hort a casa i d’apicultura
C. del Foment

Dimecres

Col.laboradors
·· Agrollavors
·· Arreu, eines per a l’acompanyament
agroecològic SCCL
·· Can Castellví
·· Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya
·· Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona
·· Fundació Agrària de Molins de Rei

9.30 h
Demostració de camp i visita al camp:
“La tècnica en el conreu de bràssiques de
diversificació”
Can Fisas (c. del Pla, s/n, Molins de Rei)
El Projecte BRAAVA i l’espigall. Resultats
d’algunes varietats i espècies en conreu
ecològic de col a Molins de Rei: bròquil
ramificant, kalette® i col espigall, a càrrec
de Borja Camí, enginyer tècnic agrícola, i
Aurora Rull, investigadora de la Fundació
Miquel Agustí
Acte gratuït
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Coneixent natura

Les cols són un producte agrícola de
proximitat i d’elevat valor culinari
Els temps actuals poden considerar-se també globals en l’àmbit agrari. Avui es poden
trobar cireres fresques quan en les nostres latituds és hivern o carn de xai congelada
procedent de les nostres antípodes. Els mercats de l’oferta i la demanda han provocat
que la producció primària, que abans era de caire local, viatgi avui a milers de quilòmetres de distància. Considerem fins i tot com un signe de modernitat, el fet de fer viatjar les
nostres mercaderies per tot el planeta. Gairebé tot l’any tenim qualsevol verdura o fruita
fresca. Però a quin preu? Quina és la petjada de carboni d’un producte agrari que viatja
més de 15.000 km fins a arribar a nosaltres? En som prou conscients?
Ens referim a les cols, pertanyents a la família de les bràssiques. Són una verdura
ben nostra que, si bé no passa desapercebuda, de vegades no li coneixem prou les
propietats nutricionals i beneficis per a la
nostra salut. Tenim, a més de les varietats tradicionals, noves varietats, com diferents
tipus de col arrissada i bròcolis ramificants, o noves varietats resultat de l’encreuament
entre dues varietats botàniques de col que proporcionen nous gustos i textures molt
apreciades, com és el cas del bròcoli ramificant fruit de creuar el bròcoli i la col.

Enguany, les Jornades Tècniques de
la Fundació Agrària de Molins de Rei
volen posar de relleu productes que
són d’aquí i que tenim molt a prop

Els dietistes coneixen bé els múltiples beneficis de les cols per a la nostra salut. Així, en
destaquen els efectes antioxidants, preventius de malalties coronàries i cancerígenes,
font de minerals, proteïnes i fibra que afavoreixen el funcionament del nostre organisme
en general.
En l’aspecte gastronòmic, les cols, han estat sempre presents en la nostra cuina i poden
consumir-se tant com a producte fresc com també cuinat. Cada varietat de col té un estil
de cuina que li és més propi i la fa apreciada tant pel seu sabor com per la seva textura
o propietats nutricionals.
La Fundació Miquel Agustí, a través de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (UPC)
i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, manté una línia d’investigació per seleccionar les varietats de col més adaptades a les nostres condicions climàtiques i que,
alhora, mostren un potencial nutricional i culinari més gran i, per tant, un valor afegit
interessant tant des del punt de vista de la producció, com del consumidor.
Un dels objectius de les Jornades és traslladar el coneixement d’aquest producte tan
nostre a ciutadans i restauradors per fomentar el consum d’un aliment de proximitat,
coadjuvant de la nostra salut.
Joan Vallhonrat Matalonga
Oficina Comarcal del DARP al Baix Llobregat
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LA CANDELERA
CANDELERA

GASTRO
NOMIA
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Alimentació
Al pg. del Terraplè, entre c. de Jacint
Verdaguer i el c. del Molí, al c. Rafael de
Casanova entre el c. Molí i pl. Catalunya,
c. de Pere Calders i al c. Molí, hi haurà una
gran varietat d’estands d’alimentació

Vins i caves
A la pl. de la Llibertat podreu degustar vins
mitjançant tiquets de degustació a
8,5 €/tiquet. Enguany se’n celebra la 39a
edició amb la DO convidada Denominació
d’Origen Costers del Segre

Restauració
A la pl. de l’1 d’Octubre hi haurà un gran
ventall d’oferta gastronòmica que us
sorprendrà el paladar

Espai Cuines del Món
A la pl. Catalunya s’ubicarà una mostra de
foodtrucks representatives de diferents
cuines del món. També hi haurà un espai
de show cooking, on durant el cap de
setmana de la Fira hi haurà els tastets
gastronòmics amb cuiners de referència
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER

En finalitzar la deliberació, la coradella
tradicional guanyadora serà maridada
per un segon jurat que deliberarà
un vi guanyador entre els vins de la
Denominació d’Origen Costers del Segre
(DO convidada) com el que millor marida
amb el plat de la coradella.

Dimarts 22
19 h
Curs Coradella. Sessió de coradella
innovadora
Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal
(c. Rafael Casanova, 30)

Dimecres

GENER i FEBRER

De 20 a 22 h
Tast de vins dels 7 paissatges de la DO
Costers del Segre (DO convidada) i
maridatge amb productes típics de Lleida
A càrrec del sommelier Jordi Martínez
Preu de la inscripció: 20 €

Del dilluns 28 de gener
al divendres 1 de febrer
Tastos i maridatges
Sala Gòtica (pl. del Palau)

Dilluns

Dijous

De 20 a 22 h
Tast de cerveses guanyadores del
Concurs Internacional 2018 del Barcelona
Beer Challenge
A càrrec de Barcelona Beer Festival
Preu de la inscripció: 15 €

Dimecres 23
19 h
Cuina de verdures d’hivern “Les crucíferes”
A càrrec de Cristina Roig
Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal
(c. de Rafael Casanova, 30)
Acte gratuït. Aforament limitat amb
inscripció prèvia a:
activitatsmercats@molinsderei.cat

De 20 a 22 h
Tast Maridatge de cava i embotits
A càrrec de Gramona
Preu de la inscripció: 20 €

Divendres
De 20 a 22 h
Tast Sopar dels 12 vins de la Candelera
2019
Tast a maridar amb aperitiu, entrant, plats
principals, formatge i postres, a càrrec
del Sr. Juan Muñoz Ramos, president de
l’Acadèmia de Sommelieria, ambaixador
de la Fundació Dieta Mediterrània i Màster
Sommelier Internacional
Preu de la inscripció: 40 €

10.30 h
Demostració de cuina de plats del
receptari “Coradella és Candelera”
Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal
(c. Rafael Casanova, 30)

Dijous 24
19 h
Curs Coradella. Sessió de coradella
tradicional
Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal
(c. Rafael Casanova, 30)

12 h
Presentació de les activitats
gastronòmiques de la Fira de la Candelera
Sala Gòtica (pl. del Palau)
Presentació de les novetats
gastronòmiques de la Fira de la
Candelera, del Receptari “Coradella és
Candelera” i lliurament de premis de la
Coradella Tradicional i de la Coradella
d’Innovació, i del vi guanyador de la DO
Costers del Segre que millor marida amb
la Coradella Tradicional guanyadora.

Dissabte 26
10 h
Concurs de coradella dels restaurants,
bars de la vila i establiments de plats
cuinats molinencs
Mercat Municipal (c. Rafael Casanova, 30)
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Dimarts
De 20 a 22 h
Tast Maridatge de vins i dels formatges
guanyadors de l’edició 2018 de la Fira Sant
Ermengol
A càrrec del Sr. Javier Foz, enòleg i sommelier
de Vinalium, i blocdeformatges.com
Preu de la inscripció: 20 €
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FEBRER

Tast de vins representatius de la DO
Costers del Segre
A càrrec del sommelier Jordi Martínez
Preu inscripció: 8 €

Dissabte 2
De 8 a 17 h
Fira Tapes del Mercat Municipal
Mercat Municipal (c. Rafael Casanova, 30)
Les parades tindran a la venda els seus
productes habituals, però a més oferiran
tapes cuinades i preparades per menjar al
preu de 2, 3 i 5 €.

17 h
Tast i maridatge de productes de Ripoll
Preu inscripció: 8 €
18.30 h
Tast Descobrint varietats tradicionals:
blancs
A càrrec de l’Associació Molinenca de Tast
Preu inscripció: 8 €

Dissabte 2 i diumenge 3 de febrer
Tastos i maridatges
A l’Espai de Tastos i Degustacions de la
Fira de Vins (pl. de la Llibertat)

Diumenge
D’11 a 12 h
Tast de vins El vi novell
A càrrec d’INCAVI
Preu inscripció: 8 €
De 13 a 14 h
Riedel Experience
A càrrec d’Euroselecció
Preu inscripció: 8 €

Inscripcions per als tastos i
maridatges: www.codetickets.com i a
l’Oficina de la Fira (pl. del Mercat, 5-6)

Dissabte

Les persones que hagin assistit en
alguna de les sessions de tastos
tindran la possibilitat de participar en
el Concurs de Tast de Vins per Parelles
de forma gratuïta sempre qui hi hagi
places disponibles.

10 h
X Concurs de Tast de Vins per Parelles
Preu de la inscripció: 10 € (per parella)
12 h
Lliurament dels premis del Concurs de
Tast de Vins per Parelles
De 13 a 14 h
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17 h
Tast i maridatge de productes de Ripoll
Preu inscripció: 8 €

Durant els dies de la Fira, la majoria de
bars i restaurants de la vila ofereixen
aquest àpat tan tradicional que té com a
plat típic la coradella

18.30 h
Tast Descobrint varietats tradicionals:
negres
A càrrec de l’Associació Molinenca de Tast
Preu inscripció: 8 €

Botifarra de la Coradella
Consulteu els punts de venda en la web
www.candelera.cat

Dissabte 2 i diumenge 3
Col.laboradors
· Agrupació Folklòrica Molins de Rei
· Ajuntament de Ripoll
· Associació Catalana de Sommeliers
· Associació de Venedors del Mercat de
la Boqueria
· Associació de Venedors del Mercat
Municipal
· Associació Molinenca de Tast
· Bloc de formatges
· Caprabo
· Denominació d’Origen Costers del Segre
· Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya
· Euroselecció
· Gil Cardús
· Gramona
· Gremi d’Hostaleria i Turisme del Baix ·
Llobregat · Centre-Nord
· Institut Català del Vi (INCAVI)
· Restaurant Barberetxu
· Restaurant Cal Mingo
· Restaurant La Volta
· Restaurant Samaranch Park
· Unió d’Associacions Espanyoles de
Sommeliers
· Unió de Botiguers de Molins de Rei
· Vinalium

Show cooking
Plaça de l’Ajuntament
Durant el cap de setmana hi haurà
els tastets gastronòmics amb una
programació de demostracions de cuina
amb cuiners de referència.
Ds. de 8 a 16 h i de 18 a 22 h

Dg. de 8 a 16 h
Botifarrada de l’Agrupa
Ptge. de la Sardana
Esmorzar de traginers
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Denominació d’Origen Convidada

Costers del Segre
de gran diversitat de vins dins de la mateixa regió. Les subzones d’Artesa i del Pallars
són les més septentrionals, amb les vinyes
de més altitud i influència pirenaica. Raimat, a l’extrem oriental, té un relleu suau i
clima continental. La subzona del Segrià és
característica de terres de secà. Les Garrigues i les Valls del Riu Corb són terres àrides.

La DO Costers del Segre és un territori de gran riquesa vitícola en la qual es conreen vins
de 7 paisatges diferents amb un origen en comú: sòls pobres i un clima continental amb
influència mediterrània, ideal per al cultiu de la vinya.
Costers del Segre és una DO amb una situació privilegiada: una superfície de 3.977 hectàrees de vinya, 521 viticultors, 2.502 parcel·les, 4 bodegues elaboradores i 37 envasadors
amb un ferm compromís amb la viticultura sostenible. També destaca la seva innovació
constant per garantir la millora ens els àmbits econòmic –amb la implantació de noves
iniciatives enoturístiques– i social.

CLIMA I OROGRAFIA
La zona es caracteritza per un clima continental sec, marcat per la presència del
Pirineu a la part nord, el Montsec, la serra
de Prades, el riu Segre i la lleugera influència del mar Mediterrani. Aquesta continentalitat es tradueix en un elevat salt tèrmic
–25ºC–, estacional i diürn, especialment
en l’època de maduració del raïm, la qual
cosa ajuda a produir vins més aromàtics i
estructurats.
L’orografia és variada. Les vinyes es troben
entre els 200 metres i els 1.100 metres sobre
el nivell del mar, de manera que és considerada viticultura de muntanya en tres de les
set subzones.
SOSTENIBILITAT
Costers del Segre és el territori espanyol
amb més compromís amb la sostenibilitat:
el 80% de la producció de la regió forma
part d’un programa pioner a Espanya que
vetlla per les bones pràctiques mediambientals, conscient de la importància en
l’aprofitament dels recursos naturals, l’ús
del cultiu sostenible de la vinya, el tractament de residus i la reutilització de materials.

Amb aquest propòsit com a bandera, la DO
Costers del Segre comprova com el grau de
compromís té un reflex en la qualitat dels
vins i és una garantia de qualitat addicional per al consumidor.
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PAISATGES DE COSTERS
Els set paisatges són Artesa de Segre, amb
els anomenats “vins de boira”; Urgell, la
zona “d’història i tradició”; Garrigues, “la
regió del vi i l’oli”, Pallars, “el vi del Pirineu”;
Raimat, amb els seus “vins amb nom propi”;
Segrià, “l’essència de Lleida” i Valls del Riu
Corb, amb “els vins tocats per la marinada”. Totes elles tenen unes característiques
específiques que permeten la convivència
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Molts de vosaltres us
estareu preguntant què
carai ha passat amb
la coradella en aquest
poble, oi?
Què ha passat?
De cop i volta en sentim a parlar a la premsa, la comencem a trobar als restaurants
i bars del poble “fora de temporada”, la
veiem a la xarcuteria com a embotit i, fins i
tot, potser algú de fora de Molins de Rei us
n’ha fet algun comentari... Poc més que un
fenomen gastronòmic!

A dia d’avui, l’embotit el podreu trobar a
més de 60 establiments en un total de 20
pobles d’arreu de la geografia catalana.
Arran de la campanya organitzada per
Ametller Origen, en una setmana van rebre
més de tres-centes comandes que es van
repartir pels seus establiments d’arreu del
país. La gent vol tastar la coradella.

D’on surt la idea?
La resposta és tan simple com esbojarrada: una colla de molinencs hem entès que
aquest és el nostre plat, forma part de la
nostra cuina, la nostra identitat i, com a tal,
l’hem de conèixer, respectar, prestigiar i,
per què no?, popularitzar!

Un receptari?
Doncs sí. En la línia del que us he comentat abans: amb il·lusió! i fet i pensat perquè
us agradi i en pugueu presumir, però no
hauria estat possible sense la participació
i complicitat de diferents restauradors del
poble. El trobareu gratuït el dia del pregó,
a la presentació de les novetats gastronòmiques del dissabte 26 de gener a la Sala
Gòtica, al Mercat Municipal, als establiments participants i als punts d’informació
durant la Candelera.

Agradarà?
No és un plat fàcil, ho tenim clar! Però per
això el repte ha estat més engrescador que
mai! D’entrada, i amb aquest reconeixement que se li ha atorgat, hem aconseguit
la notorietat que buscàvem. La coradella
s’ha de tastar abans de jutjar-la, perquè
és coneguda per la gran majoria de molinencs i perquè fa 168 anys que ininterrompudament se serveix al nostre poble. I això
no pot ser fruit de la casualitat.

Gaudiu-lo!!!
Jordi Beumala,
Comunicació i Promoció
Gastronòmica - Expogestió

Difícil de creure...
Només quatre dades per als més incrèduls:
la coradella ja apareix ressenyada al Corpus del Patrimoni Culinari Català, una referència en el món gastronòmic. L’apartat
web més visitat de www.candelera.cat és
el que explica on es pot menjar coradella.
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També hi haurà un punt de lactància i un espai
per atendre els nadons al pg. del Terraplè, 10,
al centre Metgesdmolins. Aquest és un espai
cardioprotegit que disposa de desfibril·lador.
Hi col·labora: Metgesdmolins
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Punts d’informació
Al llarg del recinte firal i amb l’horari de
10 a 21 h:
• a la pl. de la Creu
• a la pl. de la Llibertat
•a
 la pl. dels Països Catalans, juntament
amb la consigna del planter (aquest punt
d’informació estarà obert des de les 9 h del
matí)

Bus de la Fira
El Bus de la Fira permetrà accedir al recinte
firal des del Polígon Industrial el Pla i des del
Polígon Industrial Riera del Molí, en horari
ininterromput de 9 a 21.30 h.
Hi col·labora: Soler i Sauret

Servei de consigna del planter
A la pl. dels Països Catalans s’habilitarà
un servei de consigna on es podran deixar
gratuïtament les compres de planter, arbres
fruiters i jardineria, i després passar-les a
recollir amb el vehicle. En aquest punt també
s’oferirà informació als visitants.
Horari: de 9 a 21 h

Servei de megafonia
En tot el recinte firal es disposarà de
megafonia, que puntualment informarà de les
activitats que es desenvoluparan durant la Fira

Punt de venda de tiquets de degustació de vins
Al recinte de la Fira de Vins
(pl. de la Llibertat). Preu del tiquet de
degustació de vins: 8,5 €/tiquet. A més, hi haurà
diferents serveis de restauració per poder fer
petites degustacions o menjar sense moure’s
de la Fira. El servei de restauració funciona
sense tiquet de degustació

La Ràdio de la Fira
Durant els dies de la Fira, Ràdio Molins de Rei
(91.2 FM) emetrà la seva programació en directe
des de la pl. 1 d’Octubre
La Televisió de la Fira
Durant els dies de la Fira, Molins de Rei
Televisió i ETV-Llobregat Televisió emetran
una programació especial des de la Fira de la
Candelera. ETV-Llobregat Televisió s’ubicarà a
la pl. 1 d’Octubre
Sala de premsa de la Fira
Durant els dies de la Fira, els mitjans de
comunicació disposaran d’un espai a la
pl. 1 d’Octubre per poder treballar

Àrees de descans
Els visitants disposaran d’unes zones de
descans, que estaran ubicades a:
• pl. de Catalunya
• pl. de Pompeu Fabra
• pl. del Palau
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Zones d’aparcament
Amb motiu de la celebració de la Fira
s’habilitaran bosses d’aparcament al Polígon
Industrial el Pla, al Polígon Industrial Riera del
Molí, a l’av. de Barcelona, al barri de la Granja
i al barri de la Riera Nova. El diumenge 3 de
febrer també es podrà utilitzar l’aparcament
comercial del Caprabo i el del Mercadona. A
més, s’habilitarà una zona d’aparcaments per
a persones amb discapacitat al c. del Molí,
cantonada amb l’av. de Caldes i a la pl. del
Països Catalans

Zona de restauració
A la pl. de la Llibertat, a la pl. del Molí i a la
pl. Catalunya hi haurà una variada oferta
gastronòmica i taules i bancs on poder seure i
degustar
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Espais de benvinguda
Espai informatiu per donar la benvinguda als
visitants de la Fira amb l’horari de 10 a 21 h:
•a
 l pg. de Pi i Margall, cantonada amb l’av. de
Barcelona
•a
 l pg. del Terraplè, cantonada amb el c. de
Jacint Verdaguer
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Servei wifi
Durant els dies de la Fira, es disposarà de
connexió wifi gratuïta a la pl. del Palau, a la
pl. del Mercat, a la pl. de la Creu, a la pl. de
la Llibertat i als carrers Major i de Rafael
Casanova

Servei d’assistència sanitària
Al c. del Molí. En aquest mateix espai
s’habilitarà una sala per a lactància i un espai
per atendre els nadons.
També es disposarà d’una unitat medicalitzada
situada al c. del Molí, cantonada amb l’av. de
Caldes.
Hi col·labora: Creu Roja

APP de la Fira de la Candelera
Descarregueu-vos l’APP de la Fira de la
Candelera. Tindreu tota la informació amb un
sol clic
Atraccions
S’instal·laran al Polígon Industrial el Pla de
Molins de Rei

Cultura
Tast vins

Consigna
planter

Wifi

Restauració
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EMPRESA

Espai Economia Social i Cooperativa
Al pg. del Terraplè, a prop del c. del Molí,
coneixereu de primera mà l’experiència
de cooperatives d’èxit de diferents sectors
i les activitats i serveis que l’Ajuntament
de Molins de Rei ofereix als emprenedors
i empresaris per crear, consolidar i fer
créixer les cooperatives

Automòbil
Al pg. del Terraplè i al c. Barraquer.
També hi haurà una zona destinada
a la promoció de cotxes de mobilitat
sostenible. I al c. del Molí hi haurà un
circuit de quads per a infants
Comercial
Al pg. del Terraplè hi haurà estands de
productes i serveis

Espai Construcció
Al c. del Molí hi haurà l’estand de
l’Agrupació de la Construcció de Molins de
Rei, on hi haurà diverses activitats sobre
el sector del la construcció: exposició,
construïm amb blocs de fusta KAMPLA i
ajuda’ns a construir la maqueta de la nova
Biblioteca de Molins de Rei amb peces de
LEGO

Encants
Al c. Major, c. Carril i pg. de Pi i Margall

PER GASTAR del 28/01/19 al 09/02/19

26

Espai Empresa
Al pg. del Terraplè, a prop del c. del Molí,
hi haurà l’espai de difusió de la realitat
virtual, augmentada i mixta, i els usos i
aplicacions d’aquesta tecnologia de la
Indústria 4.0 a l’empresa. També podreu
conèixer diversos casos d’èxit d’empreses
d’arreu del món que ja apliquen aquesta
tecnologia a les seves instal·lacions
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER

Dijous 31

Dilluns 28

16.30 h
Conferència empresarial i casos d’èxit
“L’impacte de la transformació digital
en les cooperatives”, a càrrec del
Sr.Genís Roca, soci fundador i president
de l’empresa RocaSalvatella, expert en
estratègia i transformació digital, i coautor
del primer llibre publicat a Espanya
sobre el fenòmen de la web 2.0. A més,
s’explicaran casos d’èxit.
Sala d’actes de la Federació Obrera (c. de
Jacint Verdaguer, 48)
Acte gratuït
Aforament limitat, amb inscripció prèvia a
www.espaiempresa.cat o al 93 680 02 97

16 h
13a Trobada Simultània d’Empreses (BNE)
Sala de reunions Margarida Xirgu de
l’Hotel Ibis (av. de Caldes, 60)
Aforament limitat per a empreses amb
sinergies, amb inscripció prèvia a
www.espaiempresa.cat fins al 23 de gener
Acte gratuït
PARQUETS I PORTES

DISSENY D'INTERIORS

PINTURA I DECORACIÓ

CUINES I BANYS

FUSTERIA D’ALUMINI

REFORMES INTEGRALS

Telèfon: 930 382 058 / 665 227 460 e-mail: reforespaimolins@gmail.com

Dimecres 30

Veniu i gaudiu dels
descomptes de la Fira!
C/ Carril, 47 · 08750 Molins de Rei
electrodomestics@mapmolins.com · Tel. 932 776 208
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18 h
Conferència empresarial i demostració
“La realitat virtual, augmentada i mixta
a les empreses: usos i aplicacions”, a
càrrec del Sr. Jordi Moyès, investigador de
l’Institut de Visualització, Realitat Virtual i
Interacció Gràfica ViRVIG de la UPC, i del
Sr. Xavier Conesa, director de Serveis al
Client de Visyon 360.
Sala d’actes de la Federació Obrera
(c. de Jacint Verdaguer, 48)
Acte gratuït
Aforament limitat, amb inscripció prèvia a
www.espaiempresa.cat o al 93 680 02 97

Col.laboradors
· ACM (Agrupació de la Construcció de
Molins de Rei)
· Cambra de Comerç de BarcelonaDelegació Baix Llobregat
· Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya
· Hotel Ibis
· Jove Cambra Internacional de Barcelona
· RocaSalvatella
· ViRVIG UPC
· Visyon 360

29

Ens empresarial

Realitat virtual per a la indústria real

dissabte 2
i diumenge 3
de febrer

30

A LA
FIRA
EN
BUS!

La realitat virtual és la recreació d’entorns
d’aparença real a través de la combinació
de software i hardware, una tecnologia que
va començar a desenvolupar-se fa 40 anys,
però que en aquesta dècada ha assolit un
grau de maduresa que permet aplicar-la a
l’empresa de forma innovadora.

Aplicant la realitat virtual també es millora
el manteniment i la reparació d’equips, que
es poden abordar des d’una nova perspectiva amb la participació en temps real d’experts que no necessiten estar enfront de les
màquines per veure el que passa i plantejar solucions.

Tot i així, la imatge d’un usuari amb les
ulleres de realitat virtual s’associa amb
freqüència a tasques recreatives, com els
videojocs i les activitats turístiques. No
obstant això, la seva aplicació va molt més
enllà del que és merament lúdic i enllaça
amb un altre concepte que connecta directament amb la internet de les coses: la
indústria 4.0.

El prototipat és un altre dels aspectes
en què la realitat virtual aporta notables
avantatges: gràcies al seu ús, és possible
generar models virtuals amb els quals millorar-ne el disseny i testar-ne l’ús de forma
àgil, segura i econòmica. Això ja és habitual
en el sector de la indústria automobilística.
La combinació de la realitat virtual i la realitat augmentada, aplicades al model d’indústria 4.0, en què la interconnexió de tot el
sistema es produeix a gran escala, planteja
una sèrie d’avantatges inqüestionables en
matèria de costos, rapidesa, eficiència, seguretat i seguiment.

Moltes activitats empresarials poden ferse de forma més ràpida, precisa, econòmica i eficient aplicant-hi la realitat virtual.
Els processos de formació adquireixen un
nou plantejament perquè poden integrar
manuals, tutorials i informació tècnica en
el lloc de treball, amb un altíssim grau de
personalització, i així es facilita la interacció entre els que ofereixen la formació i els
qui la reben.

En un sistema empresarial interconnectat,
on les dades s’han convertit en un valor
més sòlid que molts tangibles, les possibilitats de fer servir imatges virtuals potencien
les capacitats dels treballadors i, per tant,
de les empreses, com també de les pimes.
L’abaratiment del hardware i la multiplicació del software està fent possible l’adaptació de la realitat virtual a les necessitats
de les empreses fins a assolir un grau de
detall molt fi. I el futur apunta en aquesta
mateixa direcció, de manera que es redueixin les taxes d’adopció, els costos, el pes i
grandària dels equips, el temps de reacció i la seva relació amb altres tecnologies
emergents.

Pensem, per exemple, en la reparació d’un
equip industrial que requereix de l’ús de
manuals i tutorials que poden consultar-se
d’un cop d’ull i en temps real davant de la
màquina. O en l’entrenament de professionals de la salut, com cirurgians o dentistes,
en l’ús de pròtesis i implants per preparar
una intervenció.
És el mateix sistema que fem servir en el
desenvolupament dels serious games, que
permeten, per exemple, entrenar persones
amb dèficit intel·lectual per al desenvolupament de tasques concretes.

Antonio Alvarez
Director del Centre d’Innovació i
Tecnologia de la UPC (CIT UPC)
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LA CANDELERA

CULTURA

www.bigmatroca.cat

Tastets Musicals
A la pl. de la Creu hi haurà petites
actuacions musicals en directe

Brocanters i Col·leccionisme
Pl. del Mercat
Artesania
Carrers Major, Rafael de Casanova, Rubió i
Ors, Dr. Barraquer i Miquel Tort

Tastets Teatrals
Al c. Major hi haurà petites actuacions
teatrals en directe

Arts
Pl. del Palau. Acollirà una àmplia i variada
mostra d’obres d’artistes locals, comarcals
i nacionals
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER

Dijous 31

Dissabte 26

22 h
Concert solidari amb Joan Dausà i el seu
nou disc Ara Som gegants
Amb motiu de la recollida de diners per a
l’associació Enreda’t per la (dis)capacitat
de Molins de Rei
Joventut Catòlica-La Peni (pl. de Mercè
Rodoreda, 1)
Preu: 15 €, anticipada, i 18€, a taquilla
Venda anticipada d’entrades a
www.codetickets.com o a l’Oficina de la
Fira (Pl. del Mercat, 5-6)

18 h
Inauguració i lliurament dels Premis Clic
Centre Excursionista Molins de Rei
(c. Major, 109)
Mostra fotogràfica amb les obres finalistes
dels 21ns Premis CLIC! de Fotografia Vila
de Molins de Rei
19h
Inauguració de l’exposició “Breu història
de la companyia Soler i Sauret, de 1925 a
1990”
Sala d’exposicions de Ca n’Ametller (pl. de
Catalunya, 25)
21 h
Teatre. El sopar dels idiotes
Joventut Catòlica-La Peni (pl. de Mercè
Rodoreda, 1)
Una obra presentada per Teatre 15
Arcades
Preu: 8 €, anticipada, i 10€, a taquilla
Venda anticipada d’entrades a l’Estanc
Margarit (pl. de la Creu, 3) i al Forn Molins
(Mercat Municipal, c. de Rafael Casanova,
30)

FEBRER

Diumenge 27

Mata i Fills S.L.

Assessoria i Finques

Fiscal, laborable i contable

Dissabte 2 i diumenge 3

12 h
Ballada de sardanes
Pl. de Catalunya
Amb l’acompanyament de la Cobla Ciutat
de Girona i actuació a càrrec de l’Esbart
Dansaire de Molins de Rei

De 12 a 14 h i de 17 a 18 h
Tastets musicals
A la pl. de la Creu
Es faran petites actuacions musicals
en directe i en clau acústica. Un grapat
d’artistes, tant molinencs com de fora i de
diferents estils, desfilaran per l’escenari
per oferir-nos un tastet del seu repertori
més despullat i en un ambient de
proximitat

Assegurances / Administració de Finques
Pere Calders, 8 baixos local 5 - Molins de Rei
34

Tel. 93 668 20 49 - Mòbil 630 48 87 24
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Venda anticipada d’entrades a l’Estanc
Margarit (pl. de la Creu, 3) i al Forn Molins
(Mercat Municipal, c. de Rafael Casanova,
30)

EXPOSICIONS
Del 26 de gener fins al 3 de febrer
“Breu història de la companyia Soler i
Sauret, de 1925 a 1990”

Parquets, portes de pas, banys, reforma integral

Sala d’exposicions de Ca n’Ametller (pl. de
Catalunya, 25)
Horari: de dimarts a dissabte, de 17 a 20 h;
diumenge, d’11 a 14 h; els dies 2 i 3 de febrer,
d’11 a 14.30 h i de 16 a 20.30 h

De 12 a 14 h i de 17 a 18 h
Tastets teatrals
Al c. Major
Es faran petites actuacions teatrals en
directe. Un grapat d’actors, tant molinencs
com de fora, representaran petites
actuacions a dalt de l’escenari per oferirnos un ambient de festivitat.

Diumenge 3
A les 11 h, 11.45 h, 12.30 h i 13.15 h
Teatre Familiar La Cuquera: L’anegueta
gorda
La Cuquera (c. Major, 27)
Preu: 5 €
Autor i director: Cia. Mitja i Mitjoneta
Actrius: Laia Ferré i Lorena Hernández
(Durada: 30 minuts)

Del 26 de gener al 10 de febrer
21ns Premis CLIC! de Fotografia Vila de
Molins de Rei
Treballs guanyadors i selecció d’una
mostra de les fotografies presentades
al concurs
Centre Excursionista Molins de Rei
(c. Major, 109)
Horari: dissabtes, de 18 a 21 h, i diumenges,
d’11 a 14 h; dies feiners, de 19 a 21 h. Els dies
1, 2 i 3 de febrer, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h

Diumenge 10
18 h
Teatre El sopar dels idiotes
Una obra presentada per Teatre 15
Arcades
Joventut Catòlica-La Peni (pl. Mercè
Rodoreda, 1)
Preu: 8 €, anticipada, i 10 €, a taquilla
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Estètica dental
Implants

Odontopediatria
Ortodòncia

Celebrem la Fira de
la Candelera amb un
10% de descompte

1a visita sense càrrec i

pressupost sense compromís
Treballem amb mutues

Av. València, 35 bxs · Tels. 93 681 98 33 ⁄ 620 154 444 · Molins de Rei

9 i 10 de febrer
9a Festa del Tren a Escala IIm-G
Els Amics dels Trens Petits de Molins
de Rei organitzen la 9a Festa del Tren a
Escala IIm-G, 0,1 Molins de Rei-Barcelona
els dies 9 i 10 de febrer.
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè,
49).
Horari: dissabte 9, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i
diumenge 10, d’11 a 14 h

De l’1 al 3 de febrer
“51a Exposició Filatèlica”
L’Agrupació Filatèlica i Numismàtica de
Molins de Rei (AFNMR) ha editat un matasegells commemoratiu del Molí, nova seu
de la Biblioteca de Molins de Rei.
Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal
(Mercat Municipal, c. de Rafael Casanova,
30).
De l’1 al 3 de febrer. Horari: divendres 1
de febrer, de 16 a 20.30 h; els dies 2 i 3 de
febrer, de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h

Col.laboradors
· Agrupació Filatèlica i Numismàtica de
Molins de Rei (AFNMR)
· Agrupació Folklòrica Molins de Rei
· Centre Excursionista de Molins de Rei
· Creació Singular
· Estanc Margarit i Forn Molins
· Guinot Prunera i Märklín Trix LGB
· Joventut Catòlica-La Peni
· La Caixa
· La Comercial
· Soler i Sauret
· Sonitrons
· Teatre 15 Arcades

2 i 3 de febrer
Mostra dels cartells de la 168a Fira de la
Candelera
Presentats en l’encàrrec a l’Escola
Massana, Centre d’Art i Disseny
Sala Gòtica (pl. del Palau)
Els dies 2 i 3 de febrer: dissabte i
diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
2 i 3 de febrer
25è Concurs de Dibuix Infantil. Premis
Josep Maria Madorell i Muntané

Forn de pa
& degustació

Exposició dels dibuixos presentats al
concurs
Sala de la ludoteca de l’Escola el Palau
Horari: dissabte 2, de 16 a 22h i diumenge 3,
de 10 a 21 h

EMILIA

Reserva la teva taula i degusta el
teu menú especial Candelera

2 i 3 de febrer
Martí Bofarull
Exposició de l’obra recent dels artistes
Martí Bofarull i Noemí Martín
Espai Martí Bofarull (c. Major, 17)
Els dies 2 i 3 de febrer, de 10 a 14 h i
de 17 a 21 h

Vine a esmorzar, dinar i berenar
Gaudeix de les nostres especialitats
en creps dolços i salats, entrepans,
pizzes, xocolata desfeta i brioixeria
artesanal
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Carrer Carril 35
08750 Molins de Rei
Tel. 722 351 124
Gabiforn@hotmail.com
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Descomptes

70

Fira de la Candelera
fins
C. Major, 23 - Molins de Rei
verdpomamolins

%

Entitat Cultural

Teatre 15 Arcades
És un grup de recent creació que funciona des del 10 de gener de 2014. És una associació
constituïda per promoure tot tipus d’activitats que fomentin la difusió de les arts culturals en totes les seves formes i continguts. Per tal d’aconseguir les seves finalitats, l’associació vol promoure les activitats com el foment i la representació de diverses formes
teatrals, cursets preparatoris per a persones interessades en les arts escèniques, actuacions musicals, lectures dramatitzades i qualsevol activitat artística per a gent amateur
del nostre país.
Malgrat la jovenesa de Teatre 15 Arcades, els seus membres tenen un llarg bagatge en el
món teatral, ja que provenen de grups de teatre actualment desapareguts de Molins i Rei
i poblacions veïnes.
Després de posar en escena diverses obres, la darrera ha estat Refugiats, de Sergi Pompermayer, que ens porta a pensar en la situació dels milers de persones que volen fugir
dels seus països en guerra.
Tot i que va ser una obra molt enriquidora per a tots nosaltres, per a aquesta Fira de la
Candelera volem oferir-vos un altre tema, que, malgrat que no pot deixar-nos indiferents,
ens farà venir un somriure a la cara. Es tracta de:

EL SOPAR DELS IDIOTES,
de Francis Veber
Francis Veber s’inicia com a periodista i comença a escriure guions per a obres de teatre. Amb el temps es va anar convertint en
guionista d’importants comèdies i una de
les seves obres més conegudes és precisament El sopar dels idiotes.

Està pensant en vendre o llogar el seu habitatge?
L’experiència, la seva millor opció des de 1980.
molins@a-rosillo.com
www.fincasrosillo.com

Oficina Molins de Rei
C. Major, 54 · Tel.: 93 680 11 13

Oficina Sant Vicenç dels Horts
C. Jacint Verdaguer, 207 · Tel.: 93 656 57 09
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Aquesta obra ens parla d’un grup d’amics
que es reuneix cada dimecres per sopar,
però amb una condició ben peculiar: cadascú ha d’anar acompanyat d’un idiota i
aquell que porti l’idiota més idiota de tots,
guanya. Un dels nostres protagonistes és un dels del grup i un amic li recomana portar
l’idiota perfecte que ha conegut. Com que encara no el coneix, decideix invitar-lo a casa
seva, abans del sopar, per tenir una presa de contacte, un fet que, a la llarga, es convertirà
en un dels pitjors malsons de la seva vida.
És una obra engrescadora, a vegades cruel, i ens porta a reflexionar sobre qui és el més
“idiota”.
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LA CANDELERA

Passeig de la Pau, 9 Baixos (08750) Molins de Rei Web: www.cabirol.cat
mail: info@cabirol.cat Tel: + 34 93 668 07 08

C/ Menéndez Pelayo, 30
Molins de Rei
festalafesta.cat
Mercat
Municipal · Tel. 93 010 64 10

CIUTAT

info.festalafesta@gmail.com
696 154 398
283 900
Rafael 933
Casanova
37 · Tel. 93 013 07 48

Molins de Rei

Us desitja bona Candelera
Pi i Margall 22 bxs · Molins de Rei
Tel. 93 680 19 29

Entitats i Associacions de Molins de Rei
A la pl. de l’1 d’ Octubre, les entitats faran
diferents activitats en els seus estands i a
l’escenari de la Fira d’Entitats

Espai Kids
Al pati de l’Escola El Palau hi haurà
activitats per a infants i joves

Vegeu la programació de les activitats en
els plafons ubicats a la Fira d’Entitats, a
Facebook i a www.candelera.cat

www.finquesjulia.com
Tel. 93 668 04 93 · finquesjulia@finquesjulia.com
Av. de Vàlencia, 6-8, 4t-4a · Molins de Rei
42

43

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER
Dijous 31
22 h
Concert solidari amb Joan Dausà i el seu
nou disc Ara Som Gegants
Per tal de recollir diners per a l’Associació
Enreda’t per la (dis)capacitat de Molins de Rei
Joventut Catòlica-La Peni (pl. de Mercè
Rodoreda, 1)
Preu: 15 €, anticipada, i 18 €, a taquilla
Venda anticipada d’entrades a
www.codetickets.com o a l’Oficina de la
Fira (pl. del Mercat 5-6)

A tots els participants els serà lliurat el
material necessari el mateix dissabte 2
de febrer, a partir de les 10 h, en el recinte
de la Fira Kids, a la ludoteca de l’Escola el
Palau (planta baixa). Hi haurà premis per
als primers de cada categoria.
Tots els dibuixos seran exposats a la
ludoteca de l’Escola el Palau el dia 2 de
febrer, de 16 a 22 h, i el dia 3 de febrer, de
10 a 21 h.
Activitat gratuïta. Inscripcions a la
Llibreria Barba (c. de Rafael Casanova,
45), a partir del dia 28 de gener.
De 10 a 14 h
XXI Trobada d’Intercanvi de Plaques de
Cava
S’editarà una placa seca commemorativa
de la 168a Fira de la Candelera.
Pl. del Mercat
12 h
Cercavila dels Grallers de Molins de Rei
Recinte firal

Divendres 1, dissabte 2 i
diumenge 3

Diumenge 3 de febrer
De 9 a 15 h
13a Marató de Donació de Sang del Baix
Llobregat a la Fira de la Candelera
S’hi podran fer donacions de sang de
manera ininterrompuda. No cal anar-hi en
dejú.

“51a Exposició Filatèlica”
Estarà ubicada a la Sala Punt de Comerç
del Mercat Municipal (c. de Rafael
Casanova, 30)

Dissabte 2 i diumenge 3

A les 12 h
Actuarà l’Orquestra de l’Escola Municipal
de Música Julià Canals.
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè,
49)

Espai Kids
Al pati de l’Escola el Palau
Els dies 2 i 3 de febrer, d’11 a 14 h i de 16 a
19 h, hi haurà els inflables Tobogan Castell
Medieval i Gran Aventura per a infants de
5 a 12 anys, i l’inflable Baby, per a infants
de 2 a 4 anys. A més, activitats de lleure,
com el rocòdrom, la tirolina, tallers, etc.
per a infants i joves.

12.15 h
Missa a la parròquia de Sant Miquel
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
13 h
Lliurament dels premis del 25è Concurs
de Dibuix Infantil Premis Josep Maria
Madorell i Muntané
Escenari de la Fira d’Entitats (pl. de l’1
d’Octubre)

Com a novetat, hi hauran activitats com
l’exposició de Lego Stars Wars, punt
solidari d’ajuda als nens amb càncer
sota la campanya “Per als valents”, i
espectacles de màgica i música per als
més petits.

19 h
Actuació a càrrec de Pier, bolero i cançó
Escenari de la Fira d’Entitats (pl. de l’1
d’Octubre)

FEBRER
Dissabte 2
A partir de les 10 h
Dins el marc de la Fira Kids es convoca
el 25è Concurs de Dibuix Infantil. Premis
Josep Maria Madorell i Muntané
El concurs es divideix en tres trams d’edat
–per a infants de 4 i 5 anys, de 6 a 8 anys
i de 9 a 12 anys– i la temàtica de les obres
haurà de ser: les arts.

També es podrà viure l’emoció de la
Realitat Augmentada a través de dues
experiències adreçades a nens i nenes de
3 a 12 anys. Els més petits podran pintar
La vaca juga i veure com cobra vida i els
més grans experimentar amb el Laser tag

20.30 h
Missa de la Festa de la Presentació del
Senyor (la Candelera)
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
22 h
17a edició del Racó Català
Racó dels Gegants Vells
Més informació: www.mulei.cat
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LA CANDELERA A CASA

Rafael Casanova, 50
Tel. 93 680 48 12
info@pastisseriacardona.com

SAFATA DE REBOSTERIA
500 g. (20 peces aprox.) 23€

750 g. (30 peces aprox) 35€

SAFATA DE LIONESES
350 g. (20 peces aprox.) 16€

650 g. (30 peces aprox) 30€

info.festalafesta@gmail.com
696 154 398
933 283 900

Tens algun event...
i no saps on celebrar-lo?
Horari d’atenció al client:
De dilluns a divendres de 10:30 a 13 h
i de 16:30 a 20 h

C/ Menéndez Pelayo, 30
Molins de Rei
festalafesta.cat

info.festalafesta@gmail.com
696 154 398
933 283 900

Dissabte 9 i diumenge 10

Circuit de quads per a infants
Al c. del Molí. En aquest mateix espai
també hi haurà una petita mostra de les
activitats fetes durant l’any 2018 del Grup
Motor Molins.

9a Festa del Tren a Escala IIm-G
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè,
49)
Horari: dissabte 9, d’11 a 14 h i
de 17 a 20 h, i diumenge 10, d’11 a 14 h

Activitats a la Fira d’Entitats
A la pl. de l’1 d’Octubre, durant l’horari
de funcionament del recinte firal, les
entitats organitzaran diverses activitats
i espectacles en els seus estands i a
l’escenari de la Fira d’Entitats: tallers
castellers infantils; zumba per a infants
i adults; master class de hip-hop;
exhibicions de balls de salsa, bachata,
kizomba, acrobàcies, balls, balls en línia
en grup, de saló en parella, moderns i
de bastons; bolero i cançó; tabalada
demoníaca... També hi seran el Camell,
els Dimonis de Molins de Rei i la Colla
Castellera Matossers de Molins de Rei.
Activitats al Racó dels Gegants Vells
Durant l’horari de funcionament del
recinte firal, l’Ateneu Mulei hi organitzarà
activitats, tallers i mostres.
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Col.laboradors
· Agrupació Filatèlica i Numismàtica de
Molins de Rei
· Associació d’Amics dels Trens Petits de
Molins de Rei
· Associació de Donants de Sang del Baix
Llobregat
· Ateneu Mulei
· Banc de Sang i Teixits
· Creu Roja
· Federació Catalana d’Amics del
Ferrocarril
· Foment Cultural i Artístic
· Grup Motor Molins
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calçats

Entitat Concert Solidari
ASSOCIACIÓ ENREDA’T PER LA (DIS)CAPACITAT

MUNNÉ
1941
CENTRE CASALS
BIOMEDICINA
ACUPUNTURA
FISIOTERÀPIA
DIETÈTICA I NUTRICIÓ
TERÀPIES NATURALS
PSICOLOGIA INTEGRATIVA

itats
l
a
i
c
Espe suïtes
Je elons
iqu lls
M
a
Bon ! Came

Fira

C/ Major, 5 · Tel. 93 668 14 95 · Molins de Rei
www.rocapastissers.com · rocapastissers@gmail.com

45
anys

d’experiència
(1974-2018)

Tel. 93 668 09 09
C/ Major, 19 · Molins de Rei
www.centrecasals.com

Som un grup de famílies (pares, mares i
germans), persones sensibles i professionals que ens hem unit amb l’objectiu d’impulsar projectes i activitats que puguin
millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies.
La Comissió d’Inclusió de l’Escola la Sínia
de Molins de Rei, formada per pares i mares
de l’escola, va veure la necessitat de sensibilitzar i arribar a la població de la vila i el
mes de maig del 2015 es van establir contactes amb altres escoles i persones sensibilitzades amb el tema. Finalment s’acaba
construint el projecte el 5 de març del 2018
data en què es constitueix l’Associació Enreda’t per la discapacitat.

així com la sensibilització de la societat i
les administracions públiques.
Els àmbits d’acció fan referència a:
•
crear un espai d’acompanyament a les
famílies.
• ser una plataforma de sensibilització de
la població i de l’Administració per tal de
millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
• i promoure la participació efectiva de les
persones amb discapacitat en totes les
activitats que es duguin a terme a la ciutat, incorporant-hi el suport necessari per
a fer-la efectiva (activitats de lleure, l’esport, la cultura, l’habitatge...).
Els nostres destinataris són de la vila de
Molins de Rei i els seus voltants.

Són finalitats de l’associació Enreda’t promoure la defensa dels drets i la dignitat de
les persones amb discapacitat mitjançant
l’educació, la formació, la promoció laboral, l’ocupació, l’esport i la integració social,
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Associació Enreda’t per la discapacitat

Fira convidada de la 168a Fira de la Candelera

Fira de les 40h de Ripoll

JOAN RAMON CASALS
Alcalde de Molins de Rei

És un honor i un plaer presentar la Fira de les 40
Hores de Ripoll en el marc d’una de les fires populars i amb més participació del territori català:
la 168a Fira de la Candelera de Molins de Rei, una
fira multisectorial que és un exemple de la vitalitat
d'aquesta vila, un espai representatiu des de tots
els punts de vista i que és un referent a tot Catalunya. Per a nosaltres, ser aquí és una oportunitat per
mostrar la nostra fira més enllà de les nostres contrades, com també és una oportunitat per apropar
el patrimoni, la cultura, la natura i la gastronomia
que ens identifica i ens representa arreu.
Per a Ripoll, la Fira és un dels esdeveniments més importants durant l'any a la nostra vila.
Té els seus orígens en l’època medieval. Els senyors feudals concedien als pagesos, la setmana abans del diumenge de Rams, 40 hores per reunir-se en el poble i anar a adorar el
Santíssim. Ells aprofitaven l’avinentesa per fer fira i també per presentar en societat els
seus fills en edat de casar-se. La tradició es va perdre, però es va recuperar i a poc a poc
s’ha anat consolidant dins del calendari de fires de Catalunya. Parlem així d’una fira que
ja té més de 100 anys d’història i tot i que, en un principi, l’esdeveniment era un mercat
de grans dimensions, amb el pas del temps ha anat variant fins a arribar a la fira actual.
Es tracta d’una de les poques mostres multisectorials que queden a les comarques gironines i, per tant, dona cabuda a activitats econòmiques de pràcticament tots els àmbits,
excepte el sector ramader. Amb més de 200 estands i emplaçada en diferents punts de la
vila, inclou els àmbits d’empresa i indústria, emprenedoria, turisme, sector primari, mercat
tradicional, mercat d’antiguitats, automoció, entitats, comerç local, alimentació –amb una
representació important del producte del Ripollès– i també conferències i formacions.
Al llarg d’aquestes 40 hores, Ripoll és un frenesí d’activitats festives, d’oci, de cultura i gastronòmiques que serveixen per aplegar persones d’arreu del territori cap a Ripoll. Visites
guiades al conjunt monàstic de Santa Maria de Ripoll, descobrir el passat recent i la identitat del territori al Museu Etnogràfic, gaudir d’espais per a la mainada i/o tastar gastronomia local al Tastatast, un aparador de la cuina ripollesa i del producte de proximitat
realitzat pels restaurants i bars del Ripollès, són una petita mostra del que podeu trobar.
La Fira mostra al visitant la potencialitat que Ripoll i el Ripollès tenen com a territori. És
un esdeveniment viu que s’adapta al context actual. Per això cada any es busquen nous
atractius i productes per oferir, per agradar i per generar en el visitant les ganes de tornar-hi. Volem agrair un cop més a l’Organització l’ocasió que ens ha ofert de mostrar la
nostra riquesa en el marc d’una fira com la vostra.
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A més, la Fira de la Candelera ha crescut
tant que ha agafat entitat pròpia. La Fira
és un producte en si mateixa, una experiència que podem oferir als milions de persones del nostre entorn i que ens permet
situar Molins de Rei en el competitiu mapa
de les viles referents del país.
És important que siguem conscients de la
magnitud i la transcendència de la Candelera. A banda de les prop de 300.000 persones a què atreu i de l’impacte econòmic
immediat que genera en el nostre entorn,
la Fira ens projecta com a municipi i com a
societat. Hi ha molta gent que coneix Molins de Rei gràcies a la Candelera i a les seves activitats associades. Aquest any, per
exemple, Molins de Rei també ha obtingut
un reconeixement important per la gastronomia, atès que la coradella va ser escollida pels lectors d’una revista especialitzada
com el plat favorit dels catalans.

Llarga vida a la Fira
Des dels seus orígens, la Fira de la Candelera ha estat un entorn obert a les novetats.
En els seus 168 anys d’història s’han presentat milers de productes i serveis que al
seu moment van ser molt innovadors i van
fer la vida més fàcil a la gent que els adquiria. I, és clar, aquest intercanvi també ha
estat una indiscutible font de riquesa per a
la gent de la vila.

La coradella és un plat associat indiscutiblement a la Candelera. És el que menjaven els traginers per aguantar les llargues
jornades dels primers anys i és el plat amb
què avui els restaurants competeixen per
recuperar i reinventar per promocionar-se.
Possiblement aquest sigui el millor exemple
de com la tradició i la innovació es donen de
la mà al voltant d’un esdeveniment que ens
defineix i que ens uneix. I aquest és el camí
que hem de preservar i promoure amb tota
la nostra energia i capacitat a cada edició.
Només innovant podrem garantir un futur
pròsper i a l’alçada del que els molinencs i
les molinenques es mereixen.

Tot plegat ha ajudat a posicionar Molins de
Rei com un municipi dinàmic, amb un esperit innovador i amb una població organitzada i eficient. I el que és més important:
a fer-ho de forma continuada en el temps.
No són uns valors qualsevol. Són els ingredients imprescindibles per donar oportunitats de progrés i de millora a la gent que
s’ha arrelat a la nostra vila.
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Dies

Hora

Acte

Lloc

Dies

Hora

Acte

Lloc

22 de gener

19 h

Curs de coradella. Sessió de coradella
innovadora

Sala Punt de Comerç del Mercat
Municipal

2 de febrer

10 h

X Concurs de Tast de Vins per Parelles

Espai Tastos i Degustacions Fira de Vins

Sala Punt de Comerç del Mercat
Municipal

de 10 h a 14 h

Plaça del Mercat

19 h

Cuina de verdures d’hivern: “Les
crucíferes”

2 de febrer

23 de gener

XXI Trobada d’Intercanvi de Plaques
de Cava

2 de febrer

12 h

Cercavila dels Grallers de Molins de Rei Recinte Firal

24 de gener

19 h

Curs de coradella. Sessió de coradella
tradicional

Sala Punt de Comerç del Mercat
Municipal

2 de febrer

12 h

Lliurament dels premis del Concurs de
Tast de Vins per Parelles

Espai Tastos i Degustacions Fira de Vins

25 de gener

21 h

Pregó participatiu conduït per
l’humorista Toni Albà

Foment Cultural i Artístic

2 de febrer

13.30 h

Lliurament de premis del Concurs de
Planter

Escales de la Parròquia Sant Miquel
Arcàngel

26 de gener

10.30 h

Demostració de cuina de plats del
receptari coradella és Candelera

Sala Punt de Comerç del Mercat
Municipal

2 de febrer

13h

Tast de vins representatius de la DO
Costers del Segre

Espai Tastos i Degustacions Fira de Vins

10 h

Concurs de coradella entre els
restaurants, bars de la vila i
Mercat Municipal
establiments de plats cuinats molinencs

2 de febrer

17 h

Tast i maridatge de productes de Ripoll Espai Tastos i Degustacions Fira de Vins

2 de febrer

18.30 h

Tast Descobrint varietats tradicionals:
blancs

Espai Tastos i Degustacions Fira de Vins

26 de gener

12 h

Presentació de les activitats
gastronòmiques de la Fira de la
Candelera

Sala Gòtica

2 de febrer

19 h

Actuació a càrrec de Pier, bolero i
cançó

Escenari Entitats

26 de gener

18 h

Inaguració i lliurament dels Premis Clic

Centre Excursionista de Molins de Rei

2 de febrer

20.30 h

Parròquia de Sant Miquel Arcàngel

26 de gener

19 h

Inaguració de l’exposició “Breu història
de la companyia Soler i Sauret, de 1925
a 1990”

Missa de la Festa de la Presentació del
Senyor (la Candelera)

Sala d’expocicións de Ca n’Ametller

2 de febrer

22 h

17a Edició del Racó Català

Racó dels Gegants Vells

26 de gener

21 h

Teatre: El sopar dels idiotes

Joventut Catòlica-La Peni

27 de gener

12 h

Ballada de sardanes

Plaça de Catalunya

3 de febrer

de 9 a 15 h

Foment Cultural i Artístic

28 de gener

16 h

13a Trobada Simultània d’Empreses
(BNE)

Hotel Ibis

13a Marató de Donació de Sang
del Baix Llobregat a la Fira de
la Candelera- A les 12 h actuarà
l’Orquestra de l’Escola Municipal de
Música Julià Canals

3 de febrer

Teatre Familiar La Cuquera: L’anegueta
d’11 a 11.45 h
La Cuquera
de 12.30 a 13.15 h gorda

20 h

Tast de cerveses guanyadores del
Concurs Internacional 2018 del
Barcelona Beer Challenge

Sala Gòtica

3 de febrer

12.15 h

Missa a la parròquia de Sant Miquel

3 de febrer

13 h

Lliurament dels premis del 25è Concurs
de Dibuix Infantil Premis Josep Maria
Escenari Entitats
Madorell i Muntané

3 de febrer

11 h

Tast de vins El vi novell

Espai Tastos i Degustacions Fira de Vins

3 de febrer

13 h

Riedel Experience

Espai Tastos i Degustacions Fira de Vins

3 de febrer

17 h

Tast i maridatge de productes de Ripoll Espai Tastos i Degustacions Fira de Vins

3 de febrer

18.30 h

Tast Descobrint varietats tradicionals:
negres

Espai Tastos i Degustacions Fira de Vins

2 i 3 de febrer durant el dia

Esmorzar de traginers

Bars/ Restaurants

2 i 3 de febrer durant el dia

Show cooking: tastets gastronòmics

Plaça de l’Ajuntament

ds. 8 a 16 h i de
2 i 3 de febrer 18 a 22 h
dg. 8 a 16 h

Botifarrada de l’Agrupa

Ptge. de la Sardana

26 de gener

28 de gener
29 de gener

18.30 h

Sessió teòrica i conferència: “Varietats
de col noves i tradicionals”

Fundació Agrària

29 de gener

20 h

Tast de maridatge de vins i dels
formatges guanyadors de l’edició 2018
de la Fira Sant Ermengol

Sala Gòtica

Can Fisas

30 de gener

9.30 h

Demostració de camp i visita al camp:
“La tècnica en el conreu de bràssiques
de diversificació”

30 de gener

18 h

Conferència empresarial i demostració:
“La realitat virtual augmentada i mixta Sala d’actes de la Federació Obrera
a les empreses: usos i aplicacions”

30 de gener

20 h

Tast de vins dels 7 paisatges de la DO
Costers del Segre (DO convidada) i
maridatge amb productes típics de
Lleida

Sala Gòtica

Parròquia Sant Miquel Arcàngel

2 i 3 de febrer

d’11 a 14 h
de 17 a 20 h

Tallers de granja

Pati de la Fundació Agrària

Sala d’actes de la Federació Obrera

2 i 3 de febrer

d’11 a 14 h
de 17 a 20 h

Tallers d’horta i d’herbes aromàtiques,
l’hort a casa i d’apicultura

Carrer del Foment S/N

Sala Gòtica

2 i 3 de febrer

d’11 a 14 h
de 16 a 19 h

Espai Kids

Pati de l’Escola el Palau

2 i 3 de febrer

de 12 a 15 h
de 17 a 18 h

Tastets Musicals

Plaça de la Creu

31 de gener

16.30 h

Conferència empresarial i casos d’èxit:
“L’impacte de la transformació digital
en les cooperatives”

31 de gener

20 h

Tast de maridatge de cava i embotits

31 de gener

22 h

Concert Solidari de Joan Dausà i el seu
Joventut Catòlica-La Peni
nou disc Ara Som Gegants

1 de febrer

15 h

Obertura del Recinte Firal

Recinte Firal

1 de febrer

19 h

Inauguració del Recite Firal

Recinte Firal

2 i 3 de febrer

de 12 a 15 h
de 17 a 18 h

Tastets Teatrals

Carrer Major

1 de febrer

20 h

Tast Sopar dels 12 vins de la 168a Fira
de la Candelera

Sala Gòtica

9 i 10 de
febrer

d’11 a 14 h
de 17 a 20 h

9a Festa del Tren a Escala IIM - G

Foment Cultural i Artístic

2 de febrer

de 8 a 17 h

Fira de Tapes del Mercat Municipal

Mercat Municipal

10 de febrer

18 h

Teatre: El sopar dels idiotes

Joventut Catòlica-La Peni

10 h

25è Concurs de Dibuix Infantil. Premis
Josep Maria Madorell i Muntané

Ludoteca de l’Escola el Palau

2 de febrer
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Dades estadístiques
Fira de La Candelera 2018
		
Sector

m lineals d’exposició

participants

6.114

820

67

Artesania i encants, brocanters
i col·leccionisme

10.588

1.091

293

Establiments locals, Mostra
de Bestiar, Fira d’Arts i Fira Jove

7.127

1.245

217

Comerç, Vins, Alimentació,
Automoció, Fira Industrial,
Fira de la Natura i Fira Innovació

20.073

2.209

288

Entitats i associacions de la vila

3.536

408

56

Planter i maquinària agrícola

m2 recinte

Ajuntament de Molins de Rei
Pl. de Catalunya, 1
08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40
A/e: ajuntament@molinsderei.cat
www.molinsderei.cat

Oficina de la Fira de La Candelera
Pl. del Mercat, 5-6
08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 03 70
A/e: candelera@molinsderei.cat
www.candelera.cat
#firacandelera
#lacandelera

Disseny gràfic i maquetació
Raimon Vallverdú
Tiratge:
12.500 exemplars
Impressió:
Artyplan
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www.candelera.cat

#firacandelera
#lacandelera

Amb la col·laboració:

