169ª FIRA DE LA CANDELERA
31 de gener, 1 i 2 de febrer

DOSSIER DE PREMSA

Després d’una edició (la 168) en la que es van aplicar molts i importants canvis
en l’estructura i l’organització de la Fira, aquest any s’aposta per consolidar
aquests canvis i retocar aquells aspectes en els que es van detectar marges de
millora.
D’aquesta manera, es manté i es potencia la idea de concentrar totes les
activitats i propostes al voltant de 5 grans àmbits identificats per colors:
CANDELERA NATURA
Planter, Arbres Fruiters i Jardineria
Maquinària Agrícola
CANDELERA GASTRONOMIA
Alimentació
Restauració
Vins i Caves
CANDELERA EMPRESA
Comerç
Automòbil
Encants
CANDELERA CULTURA
Artesania
Arts
Col·leccionisme i Brocanters
CANDELERA CIUTAT
Entitats
Aquesta estructura permet identificar millor els entorns temàtics, dirigir la gent
pels diferents espais de forma eficient i organitzar el programa d’activitats amb
més coherència. Així, es manté el format de programa presentat l’any passat
amb el contingut estructurat segons els 5 grans àmbits i amb una graella amb
l’ordre cronològic dels actes. Pel que fa al programa de butxaca, s’han fet
retocs en l’organització del contingut per facilitar-ne la comprensió.

Mapa del recinte firal d’enguany

Millores recinte firal
Candelera Ciutat
- L’espai de les entitats s’ha endreçat de nou, posant l’escenari de les
entitats invertit a l’any passat, quedant a la dreta de la plaça 1 d’Octubre.
Amb aquesta nova ubicació el pas entre la plaça 1 d’Octubre i l’espai on hi
ha els paletes (on hi ha la tirolina) quedarà obert i més ampli i l’escenari no
estarà al mig el pas com l’edició passada.
- A l’espai Fira Kids trobarem un taller d’origami solidari anomenat “Shurikan
blau”. Es tracta d’una iniciativa solidaria en la lluita del càncer infantil en
benefici de la Investigació a l’hospital Sant Joan de Déu.
Candelera Cultura
- Es canvia la distribució dels estands dels artistes ubicats al pati del Palau.
Es posarà una tarima al costat de les passeres d’obra per ubicar-hi els
estands, de manera que hi haurà molt més espai per passejar. Els estands
també canviaran l’orientació per guanyar visibilitat.
- A la mostra de les Arts enguany, i a banda de les obres dels expositors, se
li sumaran obres del Cercle Artístic de Molins de Rei.
- Fira convidada: Fira Internacional de Ceràmica d’Argentona
Candelera Gastronomia:
- En aquesta edició els tastets gastronòmics es col·locaran a dins de la plaça
Catalunya, mirant cap a l’Ajuntament enlloc de davant de la façana de Ca
n’Ametller. A més, s’ha optat per reduir el nombre de food trucks de 7 a 4, i
posant-ne un amb dolços per la gent que vulgui fer unes postres. Al mateix
temps, també es posaran més botes i taules altes per poder degustar el
menjar.
- En les zones de restauració es posaran més contenidors d’escombraries i
hi haurà personal de suport per ajudar a la gent a recollir les seves deixalles i
a reciclar-les adequadament.
- La denominació d’origen (DO) convidada d’enguany és la DO Catalunya.
- El diumenge 2 de febrer, la DO Catalunya ha organitzat un peculiar Escape
room a la sala de tastos.

Altres millores del recinte firal:
- S'amplia el servei WIFI a la plaça Catalunya, plaça del Palau, plaça del

Mercat, plaça de la Creu i plaça de la Llibertat. D’aquesta manera s’amplia la
cobertura d’una manera exponencial, arribant a un 80% del perímetre de la
Fira.
- Enguany les atraccions infantils s’ubiquen dins del Parc del la Mariona.
Aquesta nova localització permet fer un millor recorregut del bus llançadora.

Principals activitats
CANDELERA NATURA
Mostra de bestiar
C. del Foment i al pati de la Fundació Agrària
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h - Tallers de granja amb monitors per als infants
Tallers d’horta i herbes aromàtiques
C. del Foment
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h - Tallers amb monitors per a infants
Ds., de 19 h a 20 h i dg., de 17 a 18 h - Sessions per a adults

CANDELERA GASTRONOMIA
Alimentació
Pg. del Terraplè i c. del Carril
Restauració
Pl. de l’1 d’Octubre
Espai cuina
Pl. de Catalunya
Trobareu un mostra de food trucks representatives de diferents cuines del món

Cuina en directe amb tastets gastronòmics
Ds., d’11 a 15 h i de 16.30 a 19 h
Dg., d’11 a 15 h i de 16.30 a 19 h
Vins i caves
DO convidada: Denominació d’Origen Catalunya
Tasts de vins
A l’Espai de Tastos i Degustacions de la Fira de Vins
Dissabte 1
10 h - XI Concurs de Tast de Vins per Parelles
13 h - Tast de vins representatius de la DO Catalunya
17 h - Tast maridatge d’iniciació amb vins de la Fira de Vins
19 h - Tast “Maridatge Garnatxes versus Carinyenes. Vins negres per disfrutar”
Diumenge 2
12 h, 13.30 h, 16 h, 17.30 h i 19 h Escape Room de la DO Catalunya

CANDELERA EMPRESA
Espai empresa
Pg. del Terraplè
Espai de difusió de la robòtica col·laborativa i els usos i aplicacions d’aquesta
tecnologia de la indústria 4.0 a l’empresa
Espai economia social i cooperativa
Pg. del Terraplè
Espai de difusió d’experiències d’èxit de cooperatives i projectes d’economia
circular
Espai construcció
C. del Molí

CANDELERA CULTURA
Fira convidada: Fira Internacional de Ceràmica d’Argentona

Tastets musicals
Pl. de la Creu
De 12 a 14 h i de 17 a 18 h - Actuacions musicals en directe i en clau acústica
Tastets teatrals
C. Major
De 12 a 14 h i de 17 a 18 h - Petites actuacions teatrals en directe
Fira de Brocanters i del Col·leccionisme
Pl. del Mercat
XXII Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava
Pl. del Mercat
Dissabte 1 de 10 a 14 h

CANDELERA CIUTAT
Espai Kids
A l’Escola el Palau (c. de Rafael Casanova, s/n)
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Hi haurà inflables i activitats de lleure, com el rocòdrom, la tirolina, tallers i
ludoteca, etc. per a infants i joves, i altres activitats com l’exposició “Animació
Stop Motion”, un Escape Room i espectacles de circ i música per als més
petits.
Entitats
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Activitats en els estands i a l’escenari d’entitats

14a Marató De Donació De Sang
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè, 49)
Diumenge 2 de febrer
De 9 a 15 h - No cal anar-hi en dejú.

Canvis en activitats
Tal i com ja es va fer durant la Festa Major, el pregó de la Fira del 24 de gener
també serà inclusiu i es farà traducció simultània al llenguatge de signes.
El concert solidari d’enguany es farà abans del cap de setmana de la Fira (com
la passada edició), concretament el dijous 30 de gener a les 22h. Canvia però
la ubicació, i es farà al Foment. El canvi és per dotar de més capacitat per
assistir a l’actuació, que aquest any anirà a càrrec de Els Pets amb el seu
darrer concert de la gira SOM. Els diners recaptats es destinaran a la
associació Salut Mental del Baix Llobregat, amb secció local a Molins de Rei.
Enguany també es recupera de nou el concert a la Traska Truska amb una
actuació del grup Fundación Toni Manero amb el seu nou disc “Lugares
Comunes”. L’actuació serà el diumenge 26 de gener a les 19 h.

Dades d’interès
La Fira de la Candelera ha adquirit amb els anys una magnitud extraordinària.
Les següents dades ajuden a comprendre una mica millor les dimensions que
té la Fira i el poder d’atracció que genera sobre la població.
Pressupost: 552.027,74 €

Expositors: 915
Metres lineals d’expositors: Més de 5.700 (podrien unir Molins de Rei i Sant
Boi).
Extensió: Més de 48.000m2.
Visitants estimats: Més de 300.000 (dades de 2019).
Usuaris tren: 18.081 usuaris durant el 2018, els usuaris comptabilitzats durant
l’edició anterior van ser. 15.477.
Impacte econòmic: És la fira amb un impacte econòmic més gran de totes les
que s’han analitzat a Catalunya: per cada euro invertit en tornen 38’7. I deixa
7’6 milions d’euros a l’economia local (dades de 2013).
Trobareu tota la informació de la Fira de la Candelera a les pàgines web de la
Fira (www.candelera.cat) i de l’Ajuntament (www.molinsderei.cat). També ens
podeu seguir a les xarxes socials; Facebook, Twitter i Instagram.

Per qualsevol qüestió podeu contactar amb l’àrea de Comunicació
93 680 33 40

