Artesania
Pg. del Terraplè, entre el c. de Rubió i Ors
i el de Miquel Tort.
Arts
C. de Rubió i Ors.
Acollirà una àmplia i variada mostra
d’obres d’artistes locals, comarcals i
nacionals.

Brocanters i Col·leccionisme
C. de Rubió i Ors.
Tastets Musicals i Tastets Teatrals
A la pl. del Palau hi haurà petites
actuacions musicals i teatrals en directe.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER

Diumenge 30

FEBRER

Diumenge 6

Dimecres 26

12 h
Ballada de sardanes
Pl. de Catalunya
Amb l’acompanyament de la Cobla Ciutat
de Girona i l’actuació a càrrec de l’Esbart
Dansaire de Molins de Rei.

Dissabte 5

D'11 a 14 h
Tastets Teatrals
Pl. del Palau
11 h - La rateta presumida – Cia. Veus Veus
(titelles)
12 h - Històries volades - Alba
Mirahuelo (contacontes teatralitzats)
13 h - Flis flas flus - Miquel brasó (màgia)

19.30 h
Inauguració de "l'Art del fang a pagès
Bolets i gastronomia", de Fina Vilajosana
Sala d’exposicions de Ca n’Ametller
(pl. de Catalunya, 25)

Dissabte 29
18 h
Inauguració i lliurament dels Premis Clic
Centre Excursionista Molins de Rei
(c. Major, 109)
Mostra fotogràfica amb les obres finalistes
dels 23ns Premis CLIC! de Fotografia Vila
de Molins de Rei
20 h
Teatre. Deu negrets, a càrrec de Teatre 15
Arcades.
Joventut Catòlica-La Peni
(pl. de Mercè Rodoreda, 1)
Una obra presentada per Teatre 15 Arcades.
No recomanada per a menors de 16 anys.
Preu: 8 €, anticipada, i 10 €, a taquilla
Venda anticipada d’entrades a l’Estanc
Margarit (pg. de Pi i Margall, 4-6).

18 h
Teatre. Deu negrets, a càrrec de Teatre 15
Arcades.
Joventut Catòlica-La Peni
(pl. de Mercè Rodoreda, 1)
Una obra presentada per Teatre 15 Arcades.
No recomanada per a menors de 16 anys.
Preu: 8 €, anticipada, i 10 €, a taquilla
Venda anticipada d’entrades a l’Estanc
Margarit (pg. de Pi i Margall, 4-6).

De 12 a 14 h i de 17.30 a 18.30 h
Tastets Musicals
Pl. del Palau
De 12 a 12.50 h - Contra les cordes,
paraules, guitarra i renou
De 13 a 14 h - Marta Rius i Guillem Ballaz
presenten Ànima salvatge
De 17.30 a 18.30 h - Adrià Puntí

Es faran petites actuacions
musicals i teatrals en directe.
Un grapat d'artistes i actors,
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, i representaran
petites actuacions per oferirnos un ambient de festivitat.

EXPOSICIONS
Fins al 6 de febrer
“Molins de 10”
Planta baixa del Molí
(pl. de l’1 d’Octubre de 2017)
Horari: divendres, de 17 a 20 h; dissabtes,
de a 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i diumenges, de
10 a 13 h. Els divendres 28 de gener i 4 de
febrer es podrà visitar de 16.30 a 20.30 h i
els dissabtes 29 de gener i 5 de febrer, de 10
a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Els diumenges 30
de gener i 6 de febrer tancat.
Del 26 de gener al 6 de febrer
"l'Art del fang a pagès Bolets i
gastronomia", de Fina Vilajosana
Sala d’exposicions de Ca n’Ametller
(pl. de Catalunya, 25)
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h;
dissabte, de 18.30 a 20.30 h, i diumenge,
d'11.30 a 14 h. Els dies 5 i 6 de febrer, d’11.30
a 14 h i de 18.30 a 20.30 h.

Del 29 de gener al 13 de febrer
23ns 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. Roger de Llúria, 3, planta 1a)
Horari: dissabtes, de 18 a 21 h, i diumenges,
d’11 a 14 h; dies feiners, de 19 a 21 h; els dies 5
i 6 de febrer, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
5 i 6 de febrer
28è Concurs de Dibuix Infantil. Premis
Josep Maria Madorell i Muntané
Exposició de dibuixos presentats al
concurs
Sala ludoteca de l’Escola el Palau
Horari: dissabte 5, de 16 a 19 h, i diumenge 6,
d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.
12 i 13 de febrer
11a Festa del Tren a Escala IIm-G
Els Amics dels Trens Petits de Molins de
Rei organitzen l’11a Festa del Tren a Escala
IIm-G, 0,1 Molins de Rei-Barcelona els dies
12 i 13 de febrer.
Foment Cultural i Artístic
(pg. del Terraplè, 49)
Horari: dissabte 12, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h;
diumenge 13, d’11 a 14 h.
Col.laboradors
· Agrupació Filatèlica i Numismàtica de
Molins de Rei (AFNMR)
· Agrupació Folklòrica Molins de Rei
· Centre Excursionista Molins de Rei
· Creació Singular
· Estanc Margarit i Forn Molins
. Foment Cultural i Artístic
· Guinot Prunera i Märklín Trix LGB
· La Comercial
· Soler i Sauret
· Sonitrons
· Teatre 15 Arcades

Entitat Cultural

Teatre 15 Arcades
Teatre 15 Arcades, associació de teatre de la nostra vila, agraïm l'esforç que es fa de nou
aquest any per poder celebrar una Fira de la Candelera que, un cop més, aposta per donar impuls a la cultura del nostre poble. Portem vint-i-un mesos de pandèmia. En total, sis
onades. Molta gent ha patit els efectes físics de la malaltia i la majoria de nosaltres, els
efectes psicològics d'una situació que està fent estralls en la nostra salut mental. També
en alguns sectors, com el cultural. I és que aquest ha estat i segueix sent un dels més tocats per les restriccions que s’han pres per intentar aturar la propagació del coronavirus.
La darrera: reduir aforament dels teatres al 70% durant les festes nadalenques, la temporada alta del sector. Els testos d'antígens dins les companyies i les mascaretes entre el
públic són, ara per ara, la nostra nova "normalitat". I és que el teatre, com a experiència
presencial, viva i propera, no ha trobat una alternativa que asseguri el distanciament
físic sense trair la seva pròpia essència. Per això, quan la situació ho ha permès, hem tornat a pujar a l'escenari, nosaltres, que no entenem d’aforaments i que valorem l’escalfor
del públic, vingui d’una butaca o de la platea sencera (galliner inclòs, per descomptat!).  
Val a dir, a més, que aquest que us presentem no és per a nosaltres un muntatge qualsevol. La seva estrena estava prevista per a
 la Fira de l'any passat, però un dels nostres
companys, en Rafel Canosa, ens va deixar orfes aquell mateix dia. Després d'un tràngol
com aquest, només podem sobreposar-nos i intentar omplir el buit que ens ha deixat
amb el seu record i fent allò que de ben segur hagués volgut: tirar endavant, malgrat tot.
L’obra de què us parlem és Deu negrets, altrament dita I no en va quedar cap. És una
novel·la detectivesca al llarg de la qual deu persones, que prèviament han estat còmplices de la mort d'altres, són enganyades i arriben a una illa... Evidentment, com que és de
misteri, no us podem explicar gaire més.
Alguns de vosaltres us preguntareu el perquè d’aquest títol. En la versió original hi deia
“negres” (niggers) i hi incloïa el nom de l'illa i la cançó que troben els visitants, a més de
les estatuetes que tindran també el seu paper dins l’obra. La paraula nigger ja era ofensiva als EUA a principis del segle XX, així que es va canviar el títol per I no en va quedar
cap (And Then There Were None). Més endavant es va publicar sota el nom de Deu petits
indis (Ten Little Indians), però aquest títol també va resultar ofensiu, en aquest cas per
als nadius nord-americans. Com veieu, la polèmica ha acompanyat sempre aquest meravellós text.
Us convidem a conèixer els deu personatges d’aquesta intrigant obra. I, sobretot, procureu no deixar-vos portar per la “dolça” melodia d'aquesta cançó de bressol: “Deu negrets
van sortir a sopar, un es va ofegar i llavors...”.
Esperem que la gaudiu!
In Memoriam Rafel Canosa

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

