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Fira de fires
Fira del Planter, dels Arbres
Fruiters i de la 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. Hi trobareu els Tallers d’horta
i d’herbes aromàtiques. Vegeu-ne més
informació a la pàg. 25

Fira de la Maquinària Agrícola
i de Jardineria
Ubicada al c. Major, entre el
c. Pare Manyanet i el c. d’Ignasi Iglésies

Mostra de Bestiar
Ubicada al c. del Foment i al pati de la
Fundació Agrària de Molins de Rei. En
aquest espai trobareu els Tallers de granja.
Vegeu-ne més informació a la pàg. 25

Fira de Vins
A la pl. de la Llibertat. Enguany se’n
celebra la 36a edició amb la DO convidada
Denominació d’Origen Alella.
Hi col·laboren: Denominació d’Origen Alella i
Incavi (Institut Català del Vi)

Fira de la Natura
Ubicada a la Plaça del Mercat, presenta una
àmplia oferta de productes vinculats a la
natura, entre ells l’oci a la natura

Concert de Concert de Jazz amb Molins All Stars (Vegeu pàg. 9)
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Fira de fires
Fira d’Alimentació

Al pg. del Terraplè hi trobareu estands
d’alimentació, i al c. del Dr. Barraquer i al
tram del c. de Rafael Casanova, davant
del Mercat Municipal, hi haurà les parades
d’artesania d’alimentació

Fira de Brocanters i del
Col·leccionisme
Ubicada a la plaça del Pati del Palau

Fira d’Artesans i Fira d’Encants
Als carrers Major, Rafael Casanova, Rubió
i Ors, Miquel Tort, Carril, Pere Calders i Molí,
i al pg. de Pi i Margall

Fira Comercial
Al pg. del Terraplè hi haurà estands de
productes i serveis

Fira Industrial
Al passeig del Terraplè, a prop del
c. del Molí, podreu participar gratuïtament
en activitats i serveis que l’Ajuntament
de Molins de Rei ofereix a les empreses
i emprenedors (conferències, tallers,
networkings, tràmit altes d’empreses,
servei Reempresa...)

Fira de les Arts
A la pl. de Catalunya, que acollirà una
àmplia i variada mostra d’obres d’artistes
locals, comarcals i nacionals

No us perdeu l’exhibició de robots i drons a la Fira de la Innovació
(Vegeu pàg. 41)
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Fira de fires
Fira de l’Automòbil

Al pg. del Terraplè. Enguany hi haurà una
zona destinada a la promoció de cotxes
elèctrics. També, com cada any, al c. del
Molí hi trobareu la mostra de vehicles
de competició de diferents disciplines
i un circuit de quads per a infants.
Vegeu-ne més informació a la pàg. 25

Fira d’Entitats i Associacions
de Molins de Rei
A la pl. del Molí trobareu 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.firacandelera.cat
• Estand de l’Agrupació de la
Construcció de Molins de Rei i una
mostra de les feines realitzades en el
Concurs de Paletes –al c. del Molí.
Vegeu-ne més informació a la pàg. 19.
Enguany, a més, hi haurà una petita
mostra del sector de la construcció
amb estands comercials i altres
de divulgació entorn el món de la
rehabilitació
Organitza: ACM (Agrupació de la
Construcció de Molins de Rei)
• XLVIII Exposició Filatèlica a la Sala
Gòtica (pl. de Pati del Palau)
Organitza: Agrupació Filatèlica i
Numismàtica de Molins de Rei

Maridatges de vins i tast d’olis (Vegeu pàg. 11, 13, 19, 21 i 23)
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Fira de fires
Fira Jove

A la plaça del Molí
El 5 de febrer, de 17 a 20 h, i els dies 6 i
7 de febrer, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h, hi
haurà l’inflable Tobogan Medieval per a
infants de 3 a 12 anys. I el 6 i 7 de febrer,
d’11 a 14 h i de 16 a 19 h, activitats de
lleure: rocòdrom, tirolina, tallers, etc.
per a infants i joves
També hi haurà el Camell, el Cuc de
Molins de Rei, els Diables de l’Agrupa
i els Dimonis de Molins de Rei
Dins el marc de la 25a Fira Jove, es
convoca per al dia 6 de febrer el
22è Concurs de Dibuix Infantil.
Premis Josep Maria Madorell i
Muntané Vegeu-ne més informació a la
pàg. 21

Fira de la Innovació
A l’Escola el Palau
(c. de Rafael Casanova, s/n)
Dissabte i diumenge, de 10 a 13 h i de
16 a 19 h, exhibició de robots i drons,
demostració de pilotatge de drons,
zona de vol de drons i ponències
A més a més, en el recinte firal trobareu
servei wi-fi al pg. del Terraplè i al Planter,
Fira Virtual 360º al web de la Fira de la
Candelera i megafonia sense fils
Hi col·laboren: ADTEL i AESS–Estudiants
de l’Escola de Telecomunicacions de
la Universitat Politècnica de Catalunya,
Crazy Horse Team i Xnergic
NOVES
ACTIVITATS!

Viu la 36 Fira de Vins. Tasta’ls! (Vegeu pàg. 35 i 43)

www.firacandelera.cat

Amb la col·laboració:

