Entitats i Associacions de Molins de Rei
Al pati de l’Escola el Palau trobareu un
estand representatiu de les diferents
entitats de la vila i les seves activitats.
També hi haurà un espai virtual de les
entitats a www.candelera.cat
Vegeu la programació de les activitats en
els plafons ubicats a la Fira d’Entitats, a
Facebook i a www.candelera.cat

Espai Kids
A l’Escola el Palau hi haurà activitats per a
infants i joves.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER

Dilluns 31

Dissabte 5

Diumenge 6

Dilluns 24

A les 17 h i a les 18 h
Contes de cargols, a càrrec d’Eva Gonzàlez.
Contes Menuts (0-36 mesos).
Biblioteca el Molí
(pl. de l’1 d’Octubre de 2017)
Lloc: sala d’actes.
Places limitades. Inscripcions obertes. La
inscripció només serà vàlida un cop hagi
estat confirmada per la Biblioteca el Molí.

A partir de les 11 h
28è Concurs de Dibuix Infantil. Premis
Josep Maria Madorell i Muntané.
Dins el marc de la Fira Kids es convoca
el 28è Concurs de Dibuix Infantil. Premis
Josep Maria Madorell i Muntané.

De 10 a 15 h
16a Marató de Donació de Sang del Baix
Llobregat a la Fira de la Candelera
Foment Cultural i Artístic
(pg. del Terraplè, 49)
S’hi podran fer donacions de sang.
Cal demanar cita prèvia a
www.donarsang.gencat.cat.
No cal anar en dejú, però sí portar el DNI.

17.30 h
“Escolta: com sona?”
BiblioExperiències (+5 anys)
Biblioteca el Molí
(pl. de l’1 d’Octubre de 2017)
Lloc: sala d’actes.
Places limitades. Inscripcions obertes. La
inscripció només serà vàlida un cop hagi
estat confirmada per la Biblioteca el Molí.

FEBRER

Divendres 28

Dimecres 2

17.30 h
El Llop cantaire dels tres porquets i la
Caputxeta vermella, a càrrec de Pengim-penjam. Hora del Conte (+3 anys)
Biblioteca el Molí
(pl. de l’1 d’Octubre de 2017)
Lloc: sala d’actes.
Places limitades. Inscripcions obertes. La
inscripció només serà vàlida un cop hagi
estat confirmada per la Biblioteca el Molí.

20.30 h
Missa de la Festa de la Presentació del
Senyor (la Candelera)
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel

Divendres 4
11 h
La Biblioteca el Molí, antiga Fàbrica Ferrer
i Mora. Visita patrimonial.
Biblioteca el Molí
(pl. de l’1 d’Octubre de 2017)
Un recorregut guiat per conèixer la
història de l'antiga fàbrica a través dels
espais de la Biblioteca.
Places limitades. Inscripcions obertes. La
inscripció només serà vàlida un cop hagi
estat confirmada per la Biblioteca el Molí.

Dissabte 29
11 h
Zibila i el poder de les ratlles, d’Isabelle
Favez (França, 2019).
Projecció de cinema infantil (+3 anys).
Biblioteca el Molí
(pl. de l’1 d’Octubre de 2017)
Lloc: sala d’actes.
Places limitades. Inscripcions obertes. La
inscripció només serà vàlida un cop hagi
estat confirmada per la Biblioteca el Molí.

28

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: “Com faries conèixer la Fira
a una persona de fora de Molins de Rei?”.

12.15 h
Missa a la parròquia de Sant Miquel
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel

A tots els participants els serà lliurat el
material necessari, que recolliran a la
Llibreria Barba (c/ de Rafael Casanova,
45) dins el seu horari comercial o el
mateix dissabte 5 de febrer, a partir de
les 11 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.

13 h
Lliurament dels premis del 28è Concurs
de Dibuix Infantil Premis Josep Maria
Madorell i Muntané
Baixos de l’edifici el Molí (c/ del Molí)

Tots els dibuixos seran exposats a la
ludoteca de l’Escola el Palau el dia 5 de
febrer, de 16 a 19 h, i el dia 6, d’11 a 14 h i de
16 a 19 h.
Activitat gratuïta. Inscripcions a
www.candelera.cat a partir del dia 31 de
gener, a les 9 h, fins a les 20 h del dia 4 de
febrer.
De 10 a 14 h
XXIII Trobada d’Intercanvi de
Plaques de Cava
Pl. del Palau
S’editarà una placa seca commemorativa
de la 171a Fira de la Candelera.
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Entitat solidària
Dissabte 5 i diumenge 6

Dijous 10

Espai Kids

18.30 h
Presentació del llibre La superació de la
crisi agrària de finals del s. XIX al Baix
Llobregat (1860-1930), de Gemma Tribó,
del Centre d’Estudis Comarcals.
Biblioteca el Molí
(pl. de l’1 d’Octubre de 2017)
Lloc: sala d’actes.

A l’Escola el Palau
Activitats al pati
Els dies 5 i 6 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 i jocs
gegants per a infants i joves.
També trobareu una iniciativa solidària
“la Polserona”, que col·labora amb el
grup de recerca del càncer infantil, per
recaptar fons destinats a aquest projecte
mitjançant la fabricació i distribució de
polseres a canvi d’un donatiu. Els beneficis
íntegres van al Laboratori de Recerca del
Càncer Infantil de l'Hospital Sant Joan de
Déu.
Tallers de TikTok i YouTube
Al gimnàs de l’escola coneixereu el món
de les noves comunicacions de la mà dels
tallers de TikTok i YouTube dirigits a infants
de 9 a 12 anys. Inscripcions a
www.candelera.cat
Exposició
A la ludoteca hi haurà l’exposició
“Els mitjans de comunicació”.
Els mitjans de comunicació són sistemes
de transmissió d'algun tipus d'informació.
Sovint s'associa els mitjans de
comunicació de massa amb la informació
dirigida a un públic ampli, com en el cas
de la premsa, la fotografia, els anuncis,
el cinema o les emissions en directe.
Majoritàriament lligats a un instrument o
un procés de caràcter tecnològic, s’han
transformat en una forma de poder
i influència social a escala mundial,
massiva i instantània.

Projecte Polserones
El projecte solidari Polserones el formem un petit grup de famílies de nenes i nens de
Molins de Rei, per al qual cadascú aporta allò que pot pel bé d'una gran causa: la investigació del càncer infantil.

Dissabte 12 i diumenge 13

L'inici del projecte va ser el maig del 2019, quan un grup de nenes i nens de l'Escola la
Sínia, arran de saber que una companya seva patia càncer, van decidir investigar sobre
com podien ajudar-la. D'aquesta manera van arribar a conèixer les Polseres Candela, un
projecte solidari amic amb el qual van començar a col·laborar. Amb els dies, van sentir la
necessitat de crear un projecte que s'identifiqués més amb ells i la seva companya. Va
ser així com va néixer la Polserona.

11a Festa del Tren a Escala IIm-G
Foment Cultural i Artístic
(pg. del Terraplè, 49)
Horari: dissabte 12, d’11 a 14 h i 17 a 20 h, i
diumenge 13, d’11 a 14 h.

Van triar el nom, dissenyar el logo, triar el format del trenat, els fils, van decidir el preu...
tot de la mà de la seva tutora d’aleshores, l'Alba Garcia, qui encara participa de forma
activa en el projecte. Avui dia, i malgrat la situació de pandèmia, el projecte continua viu i
a aquelles nenes i nens de l'inici, s'hi han afegit germans grans i petits, avis, tietes, cosins,
amics i moltes botigues de la vila que ens ajuden com a punt de venda i distribució.

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
· Banc de Sang i Teixits
· Creu Roja
. Cineclub Hal 2002
· Federació Catalana d’Amics del
Ferrocarril
· Foment Cultural i Artístic
· Grup Motor Molins

Ens fa sentir molt orgullosos la forma com triem i tractem tots els materials que fem servir per a les nostres polseres. Fetes a mà i amb amor per totes les mans que, any rere any,
dediquen una part del seu preuat temps a ajudar a la supervivència dels infants afectats
pel càncer.
Tots els beneficis generats de la venda de les nostres polseres es donen al Laboratori de
Recerca del Càncer del Desenvolupament de l'Hospital Sant Joan de Déu, qui, a través de
la seva Obra Social, ens aixopluga i facilita la donació en línia a través del seu web www.
paralosvalientes.com, on, a més de la nostra campanya, en trobareu moltes d’altres que
dediquen els seus esforços a donar suport econòmic per a la investigació de malalties
minoritàries.
Ens fa molta il·lusió tornar a participar a la Fira de la Candelera, on fa dos anys ens vam
estrenar amb el nostre primer punt de venda. I aquell èxit de venda i difusió ens va encoratjar per seguir endavant amb el projecte nascut a la nostra vila.
Així que us convidem a tots al nostre estand de l'Espai Kids, on les nostres expertes voluntàries us ajudaran a triar i remenar entre totes les nostres peces. A més us explicaran,
amb gust, la bonica i propera història que hi ha darrere de cada un dels objectes solidaris
que hi trobareu.
Per conèixer més sobre el projecte, la nostra història i la nostra missió, no dubteu a buscar-nos a les nostres xarxes:
www.paralosvalientes.com/p2p/8/polserona
www.polserona.cat
Instagram: @polserona
Us hi esperem!

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

