Disseny: Michael González

LA CANDELERA

CULTURA

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. Aquest any tenim com a
fira convidada la Fira Internacional de
Ceràmica d’Argentona
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER

Diumenge 26

Dissabte 25

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

18 h
Inauguració i lliurament dels Premis Clic
Centre Excursionista Molins de Rei
(c. Major, 109)
Mostra fotogràfica amb les obres finalistes
dels 22ns Premis CLIC! de Fotografia Vila
de Molins de Rei

19 h
Concert a càrrec de Fundación Toni
Manero amb el nou disc Lugares comunes
Traska Truska (pg. del Terraplè, 82)
Preu de l’entrada: 14 €, anticipada, i 15 €, a
taquilla
Venda anticipada d’entrades a l’Estanc
Margarit (pl. de la Creu, 3), a la Traska
Truska (pg. del Terraplè, 82) i a www.
daltabaix.cat

Dijous 30
22 h
Concert solidari amb ELS PETS, darrer
concert de la gira SOM
amb motiu de la recollida de diners
per a l’Associació Salut Mental del Baix
Llobregat, amb secció local a Molins de
Rei
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)

19 h
Inauguració de l’exposició “Poèticament”
de Toni Moreno”
Sala d’exposicions de Ca n’Ametller (pl. de
Catalunya, 25)
21 h
Teatre. Un home amb ulleres de pasta
Joventut Catòlica-La Peni (pl. de Mercè
Rodoreda, 1)
Una obra presentada per Impuls Teatre.
No recomanada per a menors de 16 anys
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)
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FEBRER

EXPOSICIONS

Dissabte 1 i diumenge 2

Del 25 de gener al 23 de febrer
“Poèticament” de Toni Moreno
Sala d’exposicions de Ca n’Ametller (pl. de
Catalunya, 25)
Horari: de dijous a divendres, de 17 a 20 h;
dissabte de 18.30 a 20.30 h; i diumenge de
11.30 a 14 h. Els dies 1 i 2 de febrer d’11.30 a
14 h i de 18.30 a 20.30 h

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.

Del 25 de gener al 9 de febrer
22ns 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

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.

1 i 2 de febrer
Mostra d’Arts. Exposició de les obres
presentades pels expositors de les Arts
de la Fira i de les obres presentades pel
Cercle Artístic
Mostra dels cartells de la 169a Fira de la
Candelera
Sala Gòtica (pl. del Palau)
Els dies 1 i 2 de febrer: dissabte i diumenge,
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h

Diumenge 2
A les 11 h, 11.45 h, 12.30 h i 13.15 h
Teatre Familiar La Cuquera: La Ruca de
Bremen
La Cuquera (c. Major, 27)
Preu: 5 €
Autor i director: Cia. Mitja i Mitjoneta
Actrius: Laia Ferré i Lorena Hernández
(Durada: 30 minuts)
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1 i 2 de febrer
26è Concurs de Dibuix Infantil. Premis
Josep Maria Madorell i Muntané
Exposició dels dibuixos presentats al
concurs
Sala de la ludoteca de l’Escola el Palau
Horari: dissabte 1, de 16 a 22 h i diumenge 2,
de 10 a 21 h
1 i 2 de febrer
Martí Bofarull
Exposició de l’obra recent dels artistes
Martí Bofarull i Noemí Martín
Espai Martí Bofarull (c. Major, 17)
Els dies 1 i 2 de febrer, de 10 a 14 h i de 17 a
21 h
8 i 9 de febrer
10a Festa del Tren a Escala IIm-G
Els Amics dels Trens Petits de Molins de
Rei organitzen la 10a Festa del Tren a
Escala IIm-G, 0,1 Molins de Rei-Barcelona
els dies 8 i 9 de febrer
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

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
. Foment Cultural i Artístic
· Fundació Obra Social La Caixa
· Guinot Prunera i Märklín Trix LGB
· La Comercial
· Soler i Sauret
· Sonitrons
· Teatre Impuls
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Entitat Cultural

IMPULS TEATRE
Impuls Teatre és el quadre escènic de l’entitat IMPULS ASSOCIACIÓ CULTURAL i es dedica a la producció, promoció i posada en escena de tot tipus d’obres teatrals, pròpies o
d’altres autors, preferentment en català.
Els actors, actrius, tècnics, directors artístics, escenògrafs i tot el personal necessari per
produir i executar una obra són de l’entitat i col·laboren amb caràcter totalment amateur,
és a dir, per pura i autèntica vocació i afició teatral.
Que comenci l’espectacle!

Un home amb ulleres
de pasta
L’Aina acaba de ser abandonada per la
seva parella. No li publiquen els contes i
està amb l’autoestima atropellada. Els seus
amics, la Marta i l’Òscar, conscients que li
falta empenta, l’animaran perquè aprofiti
l’oportunitat i faci realitat el somni que havia aparcat: escriure.
Portaran a sopar el Marcos a casa l’Aina.
En Marcos, l’home amb ulleres de pasta
capaç d’enamorar amb la seva oratòria i
els seus poemes indesxifrables, no se satisfà amb un sopar ple de converses banals i
exigeix aliment espiritual.
El sopar comença amb to cordial i distès, i
a poc a poc l’acció s’enfosqueix. L’Aina, la
Laia i l’Òscar veuen com es desmunten les
seves vides. Ells són fràgils, s’han perdut
en l’apatia contemporània i el Marcos se
n’aprofita.

No recomanada per a menors de 16 anys
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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

