Disseny: Michael González

LA CANDELERA

CIUTAT

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

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

41

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER

FEBRER

Dilluns 27

Dissabte 1

17.30 h
“Laboratori de lectura” (4-9 anys): una
gota d’aigua, a càrrec de la Biblioteca

A partir de les 11 h
Dins el marc de la Fira Kids es convoca
el 26è 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: la gastronomia.
A tots els participants els serà lliurat el
material necessari el mateix dissabte 1 de
febrer, a partir de les 10 h, en el recinte de
l’Espai 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 1 de
febrer, de 18 a 19 h, i el dia 2 de febrer, d’11
a 19 h.
Activitat gratuïta. Inscripcions a la
Llibreria Barba (c. de Rafael Casanova,
45), a partir del dia 27 de gener.

Biblioteca el Molí (pl. de l’1 d’Octubre)
Lloc: Sala 2
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Dimecres 29
17.30 h
“Vet aquí una vegada...” (+3 anys): De
l’hort... al conte!, a càrrec de la Biblioteca
Biblioteca el Molí (pl. de l’1 d’Octubre)
Lloc: Sala Infantil
Entrada lliure. Aforament limitat

Dijous 30
22 h
Concert solidari amb ELS PETS, darrer
concert de la gira SOM, per tal de recollir diners per a l’Associació Mental Baix
Llobregat amb secció local a Molins de Rei
per al projecte dels grups d’ajuda mútua
terapèutics.
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè,
49)
Preu: 22 €, anticipada, i 25€, a taquilla
Venda anticipada d’entrades a
www.codetickets.com o a l’Oficina de la
Fira (pl. del Mercat 5-6)

De 10 a 14 h
XXII Trobada d’Intercanvi de Plaques de
Cava
S’editarà una placa seca commemorativa
de la 169a Fira de la Candelera.
Pl. del Mercat
12 h
Cercavila dels Grallers de Molins de Rei
Recinte firal
19 h
Actuació a càrrec de Pier, bolero i cançó
Escenari de la Fira d’Entitats (pl. de l’1
d’Octubre)
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22 h
18a edició del Racó Català
Racó dels Gegants Vells
Més informació: www.mulei.cat

Diumenge 2 de febrer
De 9 a 15 h
14a 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 i cal portar el DNI.
A les 12 h
Actuarà l’Orquestra de l’Escola Municipal
de Música Julià Canals.
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè,
49)
12.15 h
Missa a la parròquia de Sant Miquel
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel

Dissabte 1 i diumenge 2
Espai Kids
Al pati de l’Escola el Palau
Els dies 1 i 2 de febrer, d’11 a 14 h i de 16 a
19 h, hi haurà inflables per a infants de 5
a 12 anys, i un 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, i espectacles de circ i
música per als més petits.
A la ludoteca també trobareu l’exposició
“Animació Stop Motion”.
Al gimnàs de l’escola podreu endinsar-vos
en una aventura d’investigació a través
d’una activitat de escape room adreçada
a nens i nenes de 4 a 12 anys.
Tambe hi trobareu un taller d’origami
solidari “Shurikan blau”; iniciativa
solidària en la lluita del càncer infantil a
benefici de la investigació a l’Hospital SJD.
Circuit de quads per a infants

13 h
Lliurament dels premis del 26è Concurs
de Dibuix Infantil Premis Josep Maria
Madorell i Muntané
Escenari de la Fira d’Entitats (pl. de l’1
d’Octubre)
20.30 h
Missa de la Festa de la Presentació del
Senyor (la Candelera)
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
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Dissabte 8 i diumenge 9

Al c. del Molí. En aquest mateix espai
també hi haurà una petita mostra de les
activitats del Grup Motor Molins, fetes
durant l’any 2019.

10a Festa del Tren a Escala IIm-G
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè,
49)
Horari: dissabte 8, d’11 a 14 h i
de 17 a 20 h, i diumenge 9, 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, batukada, dansa
urbana 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.

Col.laboradors
· Agrollavor
· 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

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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Entitat Concert Solidari
ASSOCIACIÓ: SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT
Què entenem per protagonistes?
La llista no és curta. Els protagonistes són,
en primer terme, els especialistes de la
salut, de l’educació, de l’acció social, però
també la comunitat i les persones properes
a la persona que viu la seva vivència amb
la problemàtica.
Com podem canviar la relació entre l’Administració i els protagonistes?
El primer concepte és desregularització. Vivim la desregularització de la societat moderna. El pas cap a una societat impulsiva
es produeix a partir del fet tant econòmic
com laboral i social, i genera desigualtat i
indefensió.

Som un grup de famílies (de persones amb
problemàtica mental) que ja hem integrat
a la nostra Junta i a la nostra dinàmica
persones amb experiència pròpia de trastorn.

La Salut Mental Comunitària és un assumpte sociosanitari que no és una creació
del no-res. Mes aviat ja és una invenció que
s’anirà ampliant a partir del que ja funciona.

Ens proposem l’objectiu d’impulsar projectes i activitats que puguin millorar les condicions de vida de la vila de Molins de Rei a
partir de les constants i la construcció d’un
nou model de Salut Mental Comunitària
que superi la voluntat de perseguir la curació, perquè s’ha pogut comprovar que el
sistema actual no és suficient.

Els teixits empresarials d’economia social,
associats als Centres Especials de Treball,
són l’oportunitat per habilitar i capacitar
les persones mitjançant l’ocupació; i per
viure al barri, a la comunitat, calen rèpliques d’experiències diverses d’habitatge,
com pisos amb suport, pisos protegits, comunitats i residències...

La biopolítica, el model de Salut Mental que
fa per controlar i curar medicament la persona, mostra els seus fracassos. L’impuls
del Pla Interdepartamental de Salut Mental
respon a aquestes sorpreses. Si amb curar
no en tenim prou, ens cal fer entre molts
departaments del Govern, administracions
comarcals , locals, especialistes, entitats,
associacions i, sobretot, els protagonistes i
el seu entorn. Ens cal un altra manera de fer.

Tot plegat és el futur de la Salut Mental
Comunitària, que té cura de les persones,
amb la col·laboració decidida d’associacions i entitats com la nostra, d’àmbit comarcal, que seguim fil per randa aquestes
constants esmentades.
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Fira convidada de la 169a Fira de la Candelera

Argillà Argentona – 70 edicions de la
Fira Internacional de Ceràmica
L’any 2020 celebrarem els 70 anys de la Fira de la Ceràmica d’Argentona (el Maresme),
que ha passat per diferents etapes i diferents noms: Fira del Càntir, Mostra dels Artesans
de la Ceràmica, Fira de Ceràmica i Terrissa... fins a arribar a l’actual, que és Argillà Argentona – Fira Internacional de Ceràmica. Se celebra cada any el primer cap de setmana de
juliol, aplega uns 70 artesans del fang de diversa procedència i s’acompanya de nombroses activitats: exposicions, demostracions en viu de ceràmica, concurs de torn, cuites de
fang en directe, mostra de cinema sobre ceràmica i xerrades i altres activitats que fan
que Argentona esdevingui la capital de la ceràmica per uns dies.
La procedència dels expositors és molt diversa: de Catalunya i tot l’Estat espanyol, passant per diversos països com França, Portugal, Itàlia, Rússia, Bèlgica, Argentina, Alemanya, Anglaterra i Turquia, entre d’altres. Les obres que s’hi mostren i venen també són
variades: terrissa d’ús comú (càntirs, olles, plats, salers, etc.), ceràmica utilitària de dissenys actuals o ceràmica artística de creació, passant per joies i altres objectes
.
La fira constitueix una de les quatre potes sobre les quals se sustenta el fet ceràmic a
Argentona: el Museu del Càntir, l’Escola Taller de Ceràmica, la Festa del Càntir i la Fira.
El Patronat Municipal del Museu és la institució que té la responsabilitat d’organitzar
tot aquest ecosistema ceràmic d’una vila que, curiosament, no té una antiga tradició de
producció terrissaire.
El Museu reuneix més de 4.500 exemplars de càntirs que van des de l’Edat del Bronze fins
als nostres dies, passant per l’edat mitjana, l’edat moderna i el món contemporani, tot i
que la major part són exemplars de terrissa del segle XX. Cal destacar l’Espai Picasso,
amb quatre exemplars del genial artista.
L’Escola de Ceràmica té uns 80 alumnes permanents en els cursos regulars, alguns dels
quals tenen un gran nivell tècnic i artístic. A ells cal sumar-hi uns 300 alumnes de les
escoles d’Argentona que cada any aprenen a fer ceràmica en cursos d’un trimestre de
durada. Finalment, cal sumar-hi uns 1.900 escolars d’arreu de Catalunya que, després de
visitar el Museu, fan una pràctica de fang al nostre taller.
Finalment, la Festa del Càntir, que celebrem el 4 d’agost, diada de Sant Domènec, és
l’origen de tot plegat, ja que és a mitjan segle XVII quan, a causa d’una greu pesta que
afectava les aigües, la vila d’Argentona s’encomana a sant Domènec i es lliura de l’epidèmia. Això donà origen a l’aplec de gent que ve d’arreu a gaudir de les nostres aigües
recent beneïdes i a posar-les en càntirs nous, fet que originà la fira de ceràmica que avui
coneixem.
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www.candelera.cat

#firacandelera
#lacandelera

Amb la col·laboració

Aquesta acció està subvencionada pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en
el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

