RAMON SÀNCHEZ
Regidor de Fira

“Un espai
d’intercanvi i reflexió.”

Què és la Fira de la Candelera? Més enllà
de la mostra multisectorial de productes i
activitats, la Fira és un espai en el qual hi
ha representada gairebé tota la societat
de la nostra vila i del nostre país. La Fira
és transversal. Acull a tothom sense distinció i fa que tothom s’hi senti a gust. És, per
tant, un punt de trobada i d’intercanvi, un
entorn que facilita l’aproximació entre la
ciutadania i una eina única per transmetre
uns coneixements i uns valors que ens sensibilitzen i ens enriqueixen com a societat.

I aquesta Candelera curiosa no ha deixat
passar l’oportunitat de reflexionar sobre
tot això. Per aquest motiu, enguany, la
Fira va un pas més enllà i, a banda de
tenir programats actes virtuals, també
oferirà retransmissions en streaming i
continguts específics per Twitch i Youtube.
Per aconseguir-ho, hem demanat l’ajut de
la nova fornada de professionals del món
audiovisual que tenim a la vila, els quals
durant tota la Fira ens aproparan a les
activitats que ompliran els nostres carrers
i places.

Aquesta és una de les principals conclusions que recull el Pla Estratègic de la
Fira, un document que aposta per plantejar la Fira de la Candelera com un espai
d’intercanvi d’idees, de propostes, de coneixement i d’experiències. La Fira ha de
ser un laboratori en el qual diferents professionals poden reflexionar, aportar i
compartir punts de vista diferents d’àmbits com la sostenibilitat, la cultura, la gastronomia, la tecnologia, la solidaritat... A
la Fira s’han de poder visualitzar aquells
canvis que s’estan produint davant nostre i
que a vegades no abastem a valorar.

La Fira necessita acostar-se a les noves
generacions, a la gent més jove, perquè
també ha de ser atractiva per als nostres
infants i adolescents. I hem d’adreçar-noshi amb el seu llenguatge i a través dels seus
canals, que probablement ben aviat acabin també essent els nostres. Tot plegat
ens servirà per reflexionar col·lectivament
sobre com ha canviat la manera de comunicar-nos i de relacionar-nos.
Aquesta 171a edició és molt especial. L’hem
organitzada amb el convenciment que és la
de transició cap a una normalitat que mai
hauria d’haver perdut. I l’hem dissenyada i treballada perquè tingui l’essència de
sempre, però perquè arribi i agradi a més
generacions que mai.

Un dels canvis que tenim just al davant és
el dels canals de comunicació. La gent més
jove ja ha deixat d’informar-se a través de
premsa, ràdio o televisió. Les xarxes socials i
les plataformes de streaming han substituït
els mitjans tradicionals i han imposat nous
llenguatges i noves formes de comunicar.

Benvinguts i benvingudes a la Fira de la
Candelera!
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NECESSITO UN BON
SERVEI IMMOBILIARI
I RELAXAR-ME
LLEGINT EL DIARI
CONFIO EN ELS QUE
TENEN MÉS EXPERIÈNCIA
PER PODER DEDICAR-ME A
ALLÒ QUE MÉS M’AGRADA

Les activitats que es facin presencials
es faran sempre que la situació
epidemiològica de la Covid-19 ho
permeti prenent les mesures de
seguretat Covid-19 que marca el
Procicat en els esdeveniments firals.

GENER

Mascareta

Higiene
de mans

Distància

Aforament
limitat

Del divendres 28 de gener al
diumenge 6 de febrer

Divendres 28

Concurs d’Instagram
Des del 28 de gener fins al 6 de febrer
podreu participar en el concurs
d’Instagram per a adults i joves. Per a
més informació, consulteu les bases
del concurs en els perfils d’Instagram i
Facebook de la Fira de la Candelera.

21 h
Pregó: “Les noves formes de comunicació”
Comptarà amb la col·laboració de
diferents representants de la Fira i
d’Elisenda Carod, molinenca, periodista i
comunicadora catalana, com a pregonera
de la 171a Fira de la Candelera.
Foment Cultural i Artístic (pg. Terraplè, 49)

FEBRER

Diumenge 30

Divendres 4

20 h
LA CANDY SHOW (EPISODI 1): un cast a
Twitch per fer boca
Connecta't a: twitch.tv/lacandyshow

15 h
Obertura del recinte firal
19 h
Visita inaugural del recinte firal, amb inici
a la pl. de Catalunya

Diumenge 6
MOLINS DE REI l Plaça Catalunya, 14 l Tel. 93 668 17 77
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20 h
LA CANDY SHOW (EPISODI 2): un cast a
Twitch sobre la cara B de la Fira
Connecta't a: twitch.tv/lacandyshow

Taller de granja
Al pati de la Fundació Agrària de Molins de
Rei.

Planter, arbres fruiters i 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.

Tallers d’horta i d’herbes aromàtiques
i d’hort a casa
Al pati de la Fundació Agrària de Molins de
Rei.

Maquinària agrícola
Pl. de l’Església.

Avenida Barcelona, 225 · Molins de Rei
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
FEBRER

Dissabte 5

Dimarts 1 i dimecres 2

13.30 h
Lliurament dels premis del Concurs de
Planter
Escales de la parròquia de Sant Miquel
Arcàngel

Jornades tècniques agràries

Dimarts 1

AT
AJORN

18.30 h
Sessió teòrica: “La gestió forestal
conjunta com a eina de planificació“, a
càrrec del Sr. Ricard Farriol, cap d’àrea
de Planificació Forestal. Centre de la
Propietat Forestal.

Dissabte 5 i diumenge 6
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tallers de granja
Pati de la Fundació Agrària de Molins de
Rei (c. del Foment, s/n)
S’organitzaran tallers de granja amb
monitors per als infants.

“El repte de conservar els boscos en el
context del canvi climàtic“, a càrrec
del Sr. Martí Boada, doctor en Ciències
Ambientals.

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tallers d’horta i d’herbes aromàtiques i
d’hort a casa
Pati de la Fundació Agrària de Molins de
Rei (c. del Foment, s/n)
S’organitzaran tallers amb monitors per
als infants.

Sala d'actes de la Federació Obrera
(c. de Jacint Verdaguer, 48)
Acte gratuït

Dimecres 2

AT
AJORN

9.30 h
Esmorzar (ofert per la Fundació Agrària
de Molins de Rei).
Can Fisas (c. del Pla, s/n, Molins de Rei)

Col.laboradors
· Centre de la Propietat Forestal
· Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya
· Fundació Agrària de Molins de Rei
· Parc Agrari del Baix Llobregat
· Veolia

11.30 h
Sessió pràctica:
Visita amb el Sr. Javier Titos, operador de
Veolia de la planta tèrmica de Molins de
Rei.
A les instal·lacions Molins Energia
Acte gratuït

Coneixent natura

El repte d’una gestió forestal
adaptada al canvi climàtic
Parlar avui de bosc en el context local de Molins de Rei, i també en general de la comarca del
Baix Llobregat, ens condueix, abans de tot, a reconèixer que, com molts més municipis de
Catalunya, estem en un municipi forestal. Això és així, perquè el 68% de la superfície de Molins
de Rei (1.090 ha) està ocupat per superfície amb aquesta qualificació. D’aquestes 1.090 ha,
720 ha aproximadament són arbrades i majoritàriament amb una coberta de pi blanc. La
major part del bosc del municipi està situat dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual en forma part el municipi de Molins de Rei,
disposa d’una ampla xarxa de zones forestals tant intersticials com perimetrals que ofereix
un entorn verd necessari per a la qualitat de vida dels més de 3 milions d’habitants que hi
viuen (42% de la població de Catalunya). Una gran part de la població gaudeix directament o
bé indirecta del seu paisatge.
És normal que ens sorgeixin diferents preguntes i apareguin alguns dubtes quan observem
i gaudim de l’entorn forestal. Per què necessitem els boscos? Quines funcions compleixen?
Com es cuiden els boscos?
En l’aspecte físic, els boscos, i en general l’espai rural, permeten esponjar les ciutats i creen
entorns amables on el soroll queda esmorteït, es millora la qualitat de l’aire i fins i tot actuen
suavitzant els canvis tèrmics i la velocitat del vent. En l’aspecte biològic, són espais on la
biodiversitat tant animal com vegetal es manifesta intensament. Les zones cobertes de bosc
regulen millor l’escolament de les aigües de pluja, que s’incorporen millor a torrents i rius.
També es pot destacar el paper de la coberta dels boscos per evitar l’erosió de la capa del
sòl i el consegüent arrossegament de les seves partícules. Aquest equilibri mediambiental és
beneficiós per a la població i només pels motius exposats, ja val la pena que ens preocupem
per la seva conservació i millora.
Les funcions del bosc es poden resumir en tres de principals: l’ecològica o ambiental, la silvícola
o productiva i la social o de lleure. Aquestes tres funcions són bàsiques i necessiten coexistir
harmònicament. Segurament, en l’Àrea Metropolitana, i, consegüentment, en el municipi de
Molins de Rei, la branca social i de lleure del bosc pren una dimensió més rellevant, però en
qualsevol cas, no podem oblidar les funcions productives i ecològiques per mantenir l’equilibri
entre funcions.
Les Jornades Agràries d’enguany volen mostrar, per un costat, una possible fórmula per ajudar
a mantenir l’equilibri forestal en tots els vessants a través dels anomenats Plans Tècnics
de Gestió i Millora Forestal Conjunts. Es tracta de proposar diferents accions d’ordenació i
gestió forestal orientades a millorar el seu àmbit, especialment per fomentar zones de gestió
prioritària per a la prevenció d’incendis forestals.
Per una altra banda, es tractaran aspectes de caire més ambiental derivats del canvi climàtic
que afecta els boscos mediterranis, com és l’augment de les temperatures i les modificacions
en el règim de pluges. Davant del repte climàtic, hem de saber avançar mesures de gestió
intel·ligents, adequades als canvis esmentats, que ens permetin la conservació i la millora
del nostre entorn forestal davant les noves amenaces externes a les quals s’està enfrontant.
Joan Vallhonrat Matalonga
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Generalitat de Catalunya
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Vins i caves
A la pl. de la Llibertat podreu degustar
vins i caves mitjançant tiquets de
degustació a 9 €/5 tiquets i 27 €/20 tiquets.
Enguany se'n celebra la 42a edició amb
la DO convidada Denominació d'Origen
Montsant.

Alimentació
Al pg. del Terraplè, entre c. de Jacint
Verdaguer i el c. del Molí, com també al
pg. del Terraplè, entre c. Rubió i Ors i c. del
Dr. Barraquer, hi haurà una gran varietat
d’estands i parades d’alimentació.
Restauració
A la pl. de l’1 d’Octubre de 2017 hi haurà un
gran ventall d’oferta gastronòmica que us
sorprendrà el paladar.
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Espai Cuina
A la pl. de Catalunya hi haurà un espai
de cuina en directe, on durant el cap de
setmana de la Fira es faran els Tastets
Gastronòmics amb cuiners de referència.
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER/FEBRER

A partir del dilluns 31 de gener

Dimarts 1

Dissabte 29

Cuina Candelera.
Coradella innovadora a càrrec d’en Mirko
Colaianni de “Mamma Mia“
Focaccia amb coradella
Vídeo recepta a www.candelera.cat

De 20 a 22 h
Tast “Maridatge de vins i dels formatges
guanyadors al Concurs Lactium:
formatges artesans catalans 2021”,
a càrrec del Sr. Javier Foz, enòleg i
sommelier de Vinalium, i el Sr. Albert
Gelabert, responsable del concurs de
formatges Lactium.
Preu de la inscripció: 25 €

10 h
Concurs de coradella dels restaurants,
bars i establiments de plats cuinats de la
vila
Mercat Municipal
(c. de Rafael Casanova, 30)
En finalitzar la deliberació, la coradella
tradicional guanyadora serà maridada
per un segon jurat que deliberarà
un vi guanyador entre els vins de la
Denominació d’Origen Montsant (DO
convidada), com el que millor marida amb
el plat de la coradella.
13 h
Presentació de les activitats
gastronòmiques de la Fira de la Candelera
i lliurament de premis de la coradella
Sala Menjador del Mercat Municipal
(1a planta)
Presentació de les novetats
gastronòmiques de la Fira de la Candelera
i lliurament de premis de la coradella
tradicional i de la coradella d’innovació, i
del vi guanyador de la DO Montsant que
millor marida amb la coradella tradicional
guanyadora.

Cuina Candelera.
Esmorzar de traginers a càrrec de Jordi
Pujol de “La Croqtona”
Peus de porc amb mongetes del ganxet
Vídeo recepta a www.candelera.cat

Del dilluns 31 de gener
al diumenge 6 de febrer
Tastos i maridatges
Espai de Tastos i Degustacions de la Fira
de Vins (pl. de la Llibertat)

Dilluns 31

Dimecres 2

Divendres 4

De 20 a 22 h
Tast “Maridatge de vins naturals i
maridatge amb productes del Mercat
Municipal”, a càrrec d’Associació
Molinenca de Tast.
Preu de la inscripció: 25 €

De 20 a 22 h
Tast “Maridatge de grans espumosos
i tòfones”, a càrrec del Sr. Juan Muñoz
Ramos, president de l’Acadèmia de
Sommeliers, ambaixador de la Fundació
Dieta Mediterrània i Màster Sommelier
Internacional.
Preu de la inscripció: 25 €

Dijous 3

Dissabte 5

De 20 a 22 h
Tast “Sopar dels 12 vins de la Candelera
2022”
Tast a maridar amb aperitiu, entrant, plats
principals, formatge i postres, a càrrec
del Sr. Juan Muñoz Ramos, president de
l’Acadèmia de Sommeliers, ambaixador de
la Fundació Dieta Mediterrània i Màster
Sommelier Internacional.
Preu de la inscripció: 48 €

10 h
Concurs de Tast de Vins per Parelles
Preu de la inscripció: 10 € per parella
12 h
Lliurament dels premis del Concurs de
Tast de Vins per Parelles
13 h
Tast de vins de la DO Montsant
A càrrec de la DO Montsant
Preu inscripció: 10 €

De 20 a 22 h
Tast de cerveses guanyadores del
Concurs Internacional 2021 del Barcelona
Beer Challenge i de cerveses artesanes
de proximitat, a càrrec de Beer Festival i
la TCAM.
Preu de la inscripció: 20 €
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Diumenge 6

Dissabte 5 i diumenge 6

11 h

D'11 a 17 h
Sessions de cuina en directe
Pl. de Catalunya
Durant el cap de setmana hi haurà
els Tastets Gastronòmics amb una
programació de demostracions de cuina
amb cuiners de referència.

Tast d’iniciació amb vins de la Fira de Vins
A càrrec d’INCAVI
Preu de la inscripció: 10 €
13 h
Tast de vins de varietats autòctones
de Catalunya
A càrrec de Socis del Celler
Preu inscripció: 10 €

Ds., de 8 a 16 h i de 18 a 22 h. Dg., de 8 a 16 h
Botifarrada de l’Agrupa
Agrupa (c. de Rafael Casanova, 26)
Esmorzar de traginers
Durant els dies de la Fira, la majoria de
bars i restaurants de la vila ofereixen
aquest àpat tan tradicional que té com a
plat típic la coradella. Consulteu els bars
i restaurants en el web www.candelera.cat.

Inscripcions per als tastos i
maridatges:
www.codetickets.com i a
l’Oficina de la Fira
(pl. del Mercat, 5-6)

Botifarra de la Coradella
Consulteu els punts de venda en el web
www.candelera.cat.

Les persones que hagin
assistit en alguna de les
sessions de tastos tindran
la possibilitat de participar
en el Concurs de Tast de
Vins per Parelles de forma
gratuïta, sempre que hi hagi
places disponibles.

Col.laboradors
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· Agrupació Folklòrica Molins de Rei
· Associació Catalana de Sommeliers
· Associació de Venedors del Mercat de la
Boqueria
· Associació de Venedors del Mercat
Municipal
· Associació Molinenca de Tast
· Caprabo
· Denominació d’Origen Montsant
· Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya
· Gremi d’Hostaleria i Turisme del Baix
Llobregat · Centre-Nord
· Guinot Prunera
· Institut Català del Vi (INCAVI)
. Recaredo
· Restaurant Sukpa
· Restaurant Cal Mingo
· Restaurant La Volta
· Restaurant Samaranch Park
. Socis del Celler
· Unió d’Associacions Espanyoles de
Sommeliers
· Unió de Botiguers de Molins de Rei
· Vinalium

Denominació d’Origen Convidada

DO Montsant
20 anys d’esforç, unitat i valors compartits
El 5 de novembre de 2001 es publicava al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el
reglament de creació de la Denominació d’Origen Montsant. Han passat 20 anys i, tot i
que hem canviat, podem dir amb orgull que l’esperit continua sent el mateix del primer dia.
Al llarg d’aquests 20 anys hem vist créixer casa nostra. El nostre patrimoni vitivinícola,
herència de segles i segles de vincle de la nostra terra amb el vi, ja era extraordinari,
però els nostres viticultors i cellers han sabut fer-lo encara més gran. Junts, amb l’esforç
col·lectiu i la voluntat de fer les coses sempre amb l’excel·lència com a bandera.
D’aquells 28 cellers adscrits a la DO Montsant en els seus inicis, alguns ja no hi són, però
d’altres romanen impertèrrits. Pel camí, molts projectes han vist la llum, fins a arribar als
60 cellers que avui dia formen part d’aquesta gran família que és la DO Montsant.
Tots junts, sempre a una, amb esforç i mantenint-nos fidels a la nostra filosofia i manera
de fer, hem aconseguit ser un referent en el panorama vitivinícola, tant nacional com
internacional. Els nostres vins són presents a taules de més de 40 països i les xifres no
deixen de créixer.
I no solament hem crescut pel que fa a vendes. També a casa nostra hem aconseguit
grans avenços. Hem intentat –i continuem fent-ho– posar el focus sobre nosaltres per
conèixer-nos millor. L’autoconeixement és el millor camí cap a l’excel·lència i per això
hem posat i posem tants esforços en els nostres estudis de zonificació. L’aposta per les
nostres varietats històriques, així com per la sostenibilitat, també ha estat clau al llarg
dels darrers anys i s’ha convertit en un segell més de la nostra identitat.
Però les ganes i la il·lusió per continuar creixent no cessen. Per això treballem plegats, dia
rere dia, perquè la qualitat dels nostres vins segueixi sent la nostra bandera. Per seguir
sorprenent amb vins de qualitat i fidels al nostre territori, el nostre bé més preuat. Per
oferir al consumidor el millor de nosaltres. Sempre i sense descans.
Aquests 20 anys no són més que l’inici d’una gran història que encara té moltes línies
per escriure. Continuarem treballant per garantir el futur de la nostra terra i de la nostra
gent. I per fer dels Vins Montsant el millor producte per al consumidor, garantia d’origen
i qualitat. Garantia que, a casa nostra, les coses es fan amb rigor, però també amb amor.
Perquè només amb estima per allò que fas aconseguiràs transmetre el millor de tu.
Des de la DO Montsant, gràcies a tots els que heu confiat en nosaltres i els nostres vins al
llarg d’aquests 20 anys. Brindem per vosaltres i per molt més anys junts!

13

Espai cuina
Durant el cap de setmana de la Fira hi
haurà els Tastets Gastronòmics amb
una programació de receptes amb
valor afegit i demostracions de cuina.

Els bons hàbits s’han de veure reflectits
també als fogons i podrem descobrir de
primera mà com podem millorar i adaptar
la nostra alimentació en cada cas.

Un any més, la gastronomia pren protagonisme amb un espai de Tastets Gastronòmics a la plaça Catalunya, on podrem
conèixer diverses iniciatives de cuina saludable, d’aprofitament i amb contingut
agroecològic.
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El 5 i 6 de febrer, us esperem a
la plaça pl. de Catalunya, amb
sessions de cuina en directe.

Les sessions de cuina en directe s’aniran
succeint durant el dissabte i el diumenge
amb cuiners i cuineres que ens faran receptes saludables per al cor, sense gluten i per
a persones amb càncer, així com una mostra de la gastronomia i productes locals.

Serà un cap de setmana durant el qual la
cuina compromesa es mostrarà com a alternativa al consum alienat del nostre entorn. Així, us mostrarem gastronomia amb
valor afegit de la mà d’organitzacions que
treballen amb la voluntat de fer-nos descobrir la realitat que ens envolta.
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Automòbil
Pg. del Terraplè entre el c. del Molí i el
de Rubió i Ors.

També podreu conèixer diversos casos d’ús de les xarxes que revolucionaran el futur de les comunicacions.

Comercial
Al pg. del Terraplè, entre el c. del Molí i
el de Rubió i Ors, hi haurà estands de
productes i serveis.

Més informació a:
www.espaiempresa.cat
Espai Economia Social i Cooperativa
Espai virtual on podreu conèixer
cooperatives que han aconseguit
adaptar-se, mantenir-se i fins i tot
enfortir-se davant de la Covid-19. A
més, podreu consultar les activitats
i els serveis que l’Ajuntament de Molins de Rei ofereix als emprenedors i
empresaris per crear, consolidar i fer
créixer les cooperatives.

Encants
Pg. del Terraplè, entre el c. de Rubió i
Ors i el de Miquel Tort.
Espai Empresa
Al pg. del Terraplè, a prop del c. del
Molí, hi trobareu l’espai de difusió de
la connectivitat intel·ligent i el 5G, i els
usos i aplicacions d’aquesta tecnologia de la Indústria 4.0 a l’empresa.
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Més informació a:
www.espaiempresa.cat
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
FEBRER

Divendres 4

Dimarts 1

9.30 h
Conferència empresarial i casos d’èxit
de cooperatives: “Noves formes de
comunicació i màrqueting per arribar als
joves”, a càrrec d’Àlex Gutiérrez, cap de
la secció Mèdia del diari Ara, president
de la Fundació Escac i professor a la
UPF; Albert Bauló, soci de la cooperativa
Megafon, Serveis de comunicació
ètics i solidaris, SCCL; Pere Nadal, soci
de la cooperativa Bruna Productora
Audiovisual, SCCL, i Marta Molas, sòcia
de la cooperativa La Clara Comunicació,
SCCL.
Sala d’actes de la Federació Obrera (c. de
Jacint Verdaguer, 48)
Format híbrid presencial i virtual.
Acte gratuït. Més informació i inscripció a
www.espaiempresa.cat o al 93 680 02 97

9.30 h
Taula rodona i casos d’ús: “Xarxes 5G:
empreses més flexibles, autònomes
i eficients en la nova era de les
comunicacions”, a càrrec d’Eduard
Martín, director de Connectivitat
Intel·ligent de Mobile World Capital
Barcelona; Rosa Paradell, directora de
desenvolupament de negocis d’innovació
de l’I2Cat, i Víctor Vera, director territorial
d’Empreses Catalunya a Orange España.
Coneixerem quin és el paper del 5G com
a motor de la indústria i la societat, i les
oportunitats que ens ofereix aquesta
tecnologia per impulsar nous projectes
amb connectivitat intel·ligent.
Sala de reunions Margarida Xirgu de
l’Hotel Ibis (av. de Caldes, 60)
Format híbrid presencial i virtual.
Acte gratuït. Més informació i inscripcions
a www.espaiempresa.cat o al 93 680 02 97

Col.laboradors
· Acció - Generalitat de Catalunya
· Adtel
· Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
· Barna Import Médica
· Bruna Productora Audiovisual, SCCL
· Cambra de Comerç de Barcelona Delegació Baix Llobregat
· Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya
· I2Cat
· Jove Cambra Internacional de Barcelona
· La Clara Comunicació, SCCL
· Manufactura Moderna de Metalls
· Megafon, Serveis de comunicació ètics i
solidaris, SCCL
· Menshen Iber
· Mobile World Capital
· Motum
· Newtonlab Space
· Orange
· Viuda de Lauro Clariana

Dijous 3
9.30 h
16a Trobada Simultània d’Empreses
(BNE)
“Connecta Molins”: ponència i networking
amb empreses i professionals per
engegar nous projectes. Cada participant
farà 6 reunions amb agenda segons la
metodologia gettingcontacts i 3 reunions
lliures.
Sala de reunions Margarida Xirgu de
l’Hotel Ibis (av. de Caldes, 60)
Format híbrid presencial i virtual.
Acte gratuït. Més informació i
preinscripció a www.espaiempresa.cat o
al 93 680 02 97
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Ens empresarial

Les xarxes de connectivitat 5G
L’adopció de les noves xarxes de connectivitat 5G permeten un gran nombre de connexions
simultànies a més velocitat, menys latència i menys consum energètic que les fan més
segures i capaces de donar resposta a més sectors, no solament de l’àmbit de la indústria
4.0, sinó també sanitari, de mobilitat intel·ligent connectada i autònoma, de logística, per a
l’agricultura i els entorns rurals, i en les ciutats intel·ligents, entre d’altres.
En general, el 5G genera valor gràcies a 3 factors: 1) ampla de banda mòbil (quantitat
d’informació que reps per segon) millorada, que proporciona altes velocitats de dades
(superiors a 10Gb/s) per millorar serveis com l’streaming de vídeo i les aplicacions de Realitat
Virtual; 2) comunicació ultrafiable amb molt baixa latència (temps de resposta entre el
moment en què dones una ordre i quan la màquina l’executa) que augmenta la velocitat i
la qualitat del servei, com, per exemple, en el control de robots, drons, en la cirurgia remota
o en els cotxes autònoms, i 3) comunicació massiva màquina a màquina que permet la
generació, transició i processament automàtic de dades en diverses màquines sense
que hagin d’intervenir les persones, aspecte interessant, per exemple, en el seguiment de
mercaderies en una cadena de subministrament.
En la industria 4.0, la connectivitat és un element clau, però actualment les fàbriques tenen
algunes limitacions, com els problemes d’interferències en les xarxes wifi, especialment
en entorns d’alta densitat. Les connexions fixes tenen un cost d’instal·lació molt elevat
i són difícils d’escalar en entorns manufacturers. Per aquest motiu, les xarxes 5G són
una alternativa potencial que permetria la comunicació bàsica en moltes de les seves
aplicacions, com, per exemple, el control sense fils de màquines i robots.
Les xarxes 5G permetrien millorar l’eficiència de les línies de producció mitjançant la
monitorització a temps real del comportament de les màquines, les variacions de qualitat
dels bens produïts, les interaccions dels operaris i altres factors canviants de l’entorn. Un
exemple seria l’anàlisi a temps real de les dades de les càmeres amb sensors per tal de
rebutjar productes amb defectes visuals durant la producció.
La tecnologia 5G té una alta capacitat de contribució a la productivitat econòmica i a
la vertebració territorial, i suposarà una revolució en les comunicacions d’empreses i
particulars i una oportunitat d’innovar per a les PIMES.
Innovation Business Development Public Sector; Ind. 4.0
Fundació Privada i2Cat, Internet i Innovació Digital a
Catalunya & AMETIC Comisión Ind. 4.0

19

ENTRADES ANTICIPADES JA A LA VENDA
TEATRE

DEU NEGRETS
Teatre 15 Arcades

8€, anticipada
10€, a taquilla

Dissabte 29/01/22
a les 20 h
Diumenge 30/01/22
a les 18 h

Entrades anticipades
Estanc Margarit
(pg. de Pi i Margall, 4-6)

Joventut Catòlica-La Peni

digital1425.cat

(pl. de Mercè Rodoreda, 1)

Brocanters i Col·leccionisme
C. de Rubió i Ors.

Artesania
Pg. del Terraplè, entre el c. de Rubió i Ors
i el de Miquel Tort.

Tastets Musicals i Tastets Teatrals
A la pl. del Palau hi haurà petites
actuacions musicals i teatrals en directe.

Arts
C. de Rubió i Ors.
Acollirà una àmplia i variada mostra
d’obres d’artistes locals, comarcals i
nacionals.
www.candelera.cat
Organitza:

Hi col·laboren:

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.
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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)

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).

Dissabte 29
18 h
Inauguració i lliurament dels Premis Clic
Centre Excursionista Molins de Rei
(C. Roger de Llúria, 3, planta 1a)
Mostra fotogràfica amb les obres finalistes
dels 23ns Premis CLIC! de Fotografia Vila
de Molins de Rei

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.

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).
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EXPOSICIONS

Del 29 de gener al 13 de febrer
23ns Premis CLIC! de Fotografia Vila de
Molins de Rei

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.

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.

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.

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

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
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER

Dilluns 31

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.

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.
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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.

Dissabte 5

Diumenge 6

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.

A l’Escola el Palau

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

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.

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?”.
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)

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.

Dissabte 12 i diumenge 13
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.

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

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

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.

Exposició
A la ludoteca hi haurà l’exposició
“Els mitjans de comunicació”.

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.

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.

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

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.
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.
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.
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
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Us hi esperem!
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XAVI PAZ

Alcalde de Molins de Rei

“La Fira de la
Candelera torna
als carrers.”

més reduïdes, amb un disseny que evitarà
aglomeracions i amb totes les mesures
preventives de seguretat.

L’edició d’aquest any de la Fira de la
Candelera, la 171a edició, recupera la
presència als carrers de la vila després de
l’excepcionalitat de l’edició virtual de l’any
passat. Els molinencs i les molinenques
identifiquem Fira amb moviment, activitat i
vida al carrer, i enguany tornem a retrobarnos als carrers i a les places de la vila.

171a Fira de la Candelera
16a Marató de Donació de Sang
del Baix Llobregat a Molins de Rei
Foment Cultural i Artístic
Passeig del Terraplè, 49
Diumenge 6 de febrer, de 10 a 15 h

34

I això hem fet: una Fira continguda que ha
hagut de buidar d’activitat alguns carrers i
conservar l’equilibri entre els sectors tradicionals i els nous. Una Candelera que ens
portarà la seva particular aroma i les
vivències de la il·lusió recuperada; una
Candelera més petita, menys massificada
i amb totes els garanties. És un motiu
d’alegria.

Les circumstàncies, fruit de l’evolució
de la pandèmia, fan del tot impossible
recuperar al 100% la Fira viscuda abans de
la pandèmia; ara bé, comencem el camí de
la plena recuperació de la Fira que volem,
la Fira que ens agrada, la nostra Fira de la
Candelera.

Des d’aquesta tribuna vull agrair el
sobreesforç fet per tothom que ha fet
possible aquesta edició i enviar un
agraïment especial als expositors que
renoven confiança, alhora que una invitació
als molinencs i les molinenques a retrobar
la il·lusió de la Fira.

En aquests dos darrers anys hem après a
planificar poc i a adaptar-nos molt. I, de
fet, aquest és un dels grans valors de la
Candelera: saber llegir les necessitats de
la societat al llarg del temps i adaptars’hi per oferir el que el context demana en
cada moment. Ara, el context ens permet
recuperar el format presencial amb mides

Us animo a gaudir de la primera Fira de la
recuperació.
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Punts d’informació
Al llarg del recinte firal i amb els horaris
següents:
de 10 a 21 h
• a la pl. de la Llibertat
•a
 l pg. del Terraplè amb av. de Barcelona
•a
 la pl. dels Països Catalans, juntament
amb la consigna del planter (aquest punt
d’informació estarà obert des de les 9 h del
matí)
de 9 a 21 h
• a la pl. Catalunya, 1 (edifici Ajuntament)

Zones d’aparcament
Amb motiu de la celebració de la Fira
s’habilitaran bosses d’aparcament al Polígon
Industrial el Pla, al Polígon Industrial Riera del
Molí, a l'av. de Barcelona, al barri de la Granja
i al barri de la Riera Nova. El diumenge 6 de
febrer també es podrà utilitzar l’aparcament
comercial del Caprabo i el del Mercadona. A
més, s’habilitarà una zona d’aparcaments per
a persones amb discapacitat al c. del Molí,
cantonada amb l’av. de Caldes, i a la pl. del
Països Catalans.

Servei de consigna del planter
A la pl. dels Països Catalans s’habilitarà
un servei de consigna on es podran deixar
gratuïtament les compres de planter, arbres
fruiters i jardineria, i després passar-les a
recollir amb el vehicle. En aquest punt també
s’oferirà informació als visitants.
Horari: de 9 a 21 h.

Bus de la Fira
El Bus de la Fira permetrà accedir al recinte
firal des del Polígon Industrial el Pla i des del
Polígon Industrial Riera del Molí, en horari
ininterromput, de 9 a 21.30 h.
Hi col·labora: Soler i Sauret.
Servei de megafonia
En tot el recinte firal es disposarà de
megafonia, que puntualment informarà de les
activitats que es desenvoluparan durant la Fira.

Punt de venda de tiquets de degustació de vins
Al recinte de la Fira de Vins (pl. de la Llibertat).
Preu del tiquet de degustació de vins:
9 €/5 tiquets i 27 €/20 tiquets. A més, hi haurà
diferents serveis de restauració per poder fer
petites degustacions o menjar sense moure’s
de la Fira. El servei de restauració funciona
sense tiquet de degustació.

La Ràdio de la Fira
Durant els dies de la Fira, Ràdio Molins de Rei
(91.2 FM) emetrà la seva programació en directe
des de la pl. de l’1 d’Octubre de 2017.

Zona de restauració
A la pl. de l'1 d’Octubre de 2017 i a la pl. de
Catalunya hi haurà una variada oferta
gastronòmica.

La Televisió de la Fira
Durant els dies de la Fira, Molins de Rei
Televisió i ETV-Llobregat Televisió emetran
una programació especial des de la Fira de la
Candelera. ETV-Llobregat Televisió s’ubicarà a
la pl. de l’1 d’Octubre de 2017.

Àrees de descans
Els visitants disposaran d’unes zones de
descans, que estaran ubicades a:
• pl. de Catalunya
• pl. de Pompeu Fabra
• pl. del Palau
• pl. de la Creu

Servei wifi
Durant els dies de la Fira es disposarà de
connexió wifi gratuïta a la pl. del Palau, a la
pl. del Mercat, a la pl. de la Creu, a la pl. de
la Llibertat i als carrers Major, Molí i Rafael
Casanova.
Atraccions
S’instal·laran al Parc de la Mariona de Molins de
Rei. De 17 a 19 hores funcionaran sense fonts de
soroll.

Servei d’assistència sanitària
C. del Molí. En aquest mateix espai s’habilitarà
una sala per a lactància i un espai per atendre
els nadons.
També es disposarà d’una unitat medicalitzada
situada al c. del Molí, cantonada amb l’av. de
Caldes.
Hi col·labora: Creu Roja.

Empresa

Assistència
sanitària

Cultura
Tast vins

Consigna
planter

Wifi
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Ciutat
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Dies

Hora

Acte

Lloc

24 de gener

17.30 h

“Escolta: com sona?”
BiblioExperiències (+5 anys)

Biblioteca el Molí

3 de febrer

9.30 h

16a Trobada Simultània d'Empreses (BNE)

26 de gener

19.30 h

Inauguració de l'exposició "l'Art del fang a
pagès Bolets i gastronomia"

Sala d’exposicions de
Ca n’Ametller

Sala de reunions Margarida
Xirgu de l’Hotel Ibis - Format
híbrid presencial i virtual

3 de febrer

20 h

Tast "Sopar dels 12 vins de la Fira de la
Candelera"

Espai de Tastos i Degustacions
de la Fira de Vins

Del 26 de
gener al
6 de febrer

De dll. a dv., de
17 a 20 h; ds., de
18.30 a 20.30 h, i
dg., 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

4 de febrer

9.30 h

Exposició "l'Art del fang a pagès Bolets i
gastronomia"

Conferència empresarial i casos d’èxit de
Sala d’actes de la Federació
cooperatives: “Noves formes de comunicació Obrera - Format híbrid
i màrqueting per arribar als joves”
presencial i virtual

4 de febrer

11 h

La Biblioteca el Molí, antiga Fàbrica Ferrer i
Mora. Visita patrimonial

28 de gener

17.30 h

El Llop cantaire dels tres porquets i la
Caputxeta vermella.
Hora del Conte (+3 anys)

28 de gener

21 h

Sala d’exposicions de
Ca n’Ametller

Biblioteca el Molí

4 de febrer

15 h

Obertura del recinte firal

Recinte firal

4 de febrer

19 h

Inauguració del recinte firal

Recinte firal

Biblioteca el Molí

4 de febrer

20 h

Tast “Maridatge de grans espumosos i
tòfones”

Espai de Tastos i Degustacions
de la Fira de Vins

Pregó "Les noves formes de comunicació"

Foment Cultural i Artístic

5 de febrer

10 h

XII Concurs de Tast de Vins per Parelles

Dv., de 16.30 a
20.30 h
Ds., de 10 a 14 h i
4 i 5 de febrer de 16.30 a 20.30 h

Espai de Tastos i Degustacions
de la Fira de Vins

Exposició “Molins de 10”

Planta baixa del Molí

5 de febrer

De 10 a 14 h

XXIII Trobada d’Intercanvi de Plaques de
Cava

Pl. del Palau

5 de febrer

11 h

10 h

Mercat Municipal

28è Concurs de Dibuix Infantil. Premis Josep
Maria Madorell i Muntané

Ludoteca de l’Escola el Palau

29 de gener

Concurs de coradella dels restaurants, bars i
establiments de plats cuinats de la vila

5 de febrer

12 h

11 h

Zibila i el poder de les ratlles.
Projecció de cinema infantil (+3 anys)

Biblioteca el Molí

Lliurament dels premis del Concurs de Tast
de Vins per Parelles

Espai de Tastos i Degustacions
de la Fira de Vins

5 de febrer

De 12 a 14 h i de
17.30 a 18.30 h

Tastets Musicals

Plaça del Palau

29 de gener

13 h

Presentació de les activitats gastronòmiques
Sala Menjador del Mercat
de la Fira de la Candelera i lliurament de
Municipal
premis de la coradella

5 de febrer

13 h

Tast de vins de la DO Montsant

Espai de Tastos i Degustacions
de la Fira de Vins

29 de gener

18 h

Inauguració de l'exposició i lliurament dels
Centre Excursionista de Molins
Premis CLIC! de Fotografia Vila de Molins de Rei de Rei

5 de febrer

13.30 h

Lliurament de premis del Concurs de Planter

Escales de l'església de Sant
Miquel Arcàngel

29 de gener

20 h

Teatre Deu negrets

5 i 6 de febrer Durant el dia

Esmorzar de traginers

Bars i restaurants

Del 29 de
gener al
13 de febrer

Ds., de 18 a 21 h,
i dg., d’11 a 14 h;
dies feiners, de 19 Exposició 23ns Premis CLIC! de Fotografia
a 21 h; els dies 5 i 6 Vila de Molins de Rei
de febrer, de 10 a
14 h i de 16 a 21 h

Botifarrada de l’Agrupa

Centre Excursionista Molins de
Rei

Ds., de 8 a 16 h i
5 i 6 de febrer de 18 a 22 h
Dg., de 8 a 16 h

Agrupa

5 i 6 de febrer D’11 a 17 h

Sessions de cuina en directe

Plaça de Catalunya

Tallers de granja

Pati de la Fundació Agrària

12 h

Plaça de Catalunya

D’11 a 14 h i
5 i 6 de febrer
de 17 a 20 h
D’11 a 14 h i
5 i 6 de febrer
de 17 a 20 h

Tallers d’horta, d’herbes aromàtiques i d’hort
Pati de la Fundació Agrària
a casa

28 i 29 de
gener

29 de gener

30 de gener

Ballada de sardanes

Joventut Catòlica-La Peni

30 de gener

18 h

Teatre Deu negrets

Joventut Catòlica-La Peni

30 de gener

20 h

La Candy Show (Episodi 1)

Twitch.tv/lacandyshow

Cuina Candelera:
Sessió de coradella innovadora
Sessió d'esmorzars de traginers

Vídeo recepta a
www.candelera.cat

A les 17 h i
a les 18 h

Contes de cargols.
Contes Menuts (0-36 mesos)

Biblioteca el Molí

20 h

Tast de cerveses guanyadores del Concurs
Internacional 2021 del Barcelona Beer
Challenge

Espai de Tastos i Degustacions
de la Fira de Vins

Taula rodona i casos d’ús: “Xarxes 5G:
empreses més flexibles, autònomes
i eficients en la nova era de les
comunicacions”

Sala de reunions Margarida
Xirgu de l’Hotel Ibis - Format
híbrid presencial i virtual

A partir del 31 de gener
31 de gener
31 de gener

1 de febrer

1 de febrer

1 de febrer
2 de febrer

9.30 h

18.30 h

Sessió teòrica: "La gestió forestal conjunta
com a eina de planificació"
T
A
N
AJOR
"El repte de conservar els boscos en el
context del canvi climàtic"
Tast “Maridatge de vins i dels formatges
guanyadors al Concurs Lactium: formatges
artesans catalans 2022”

20 h
11.30 h

AT
AJORN

Sala d'actes de la Federació
Obrera
Espai de Tastos i Degustacions
de la Fira de Vins

Sessió pràctica: visita a la planta tèrmica de
Molins de Rei

Instal·lacions Molins Energia
Espai de Tastos i Degustacions
de la Fira de Vins
Parròquia de Sant Miquel
Arcàngel

2 de febrer

20 h

Tast “Maridatge de vins naturals i maridatge
amb productes del Mercat Municipal”

2 de febrer

20.30 h

Missa de la Festa de la Presentació del
Senyor (la Candelera)

Espai Kids: activitats, tallers de TikTok i
YouTube i exposicions

Escola el Palau

Ds., de 16 a 19 h, i
5 i 6 de febrer dg., d’11 a 14 h i de
16 a 19 h

Exposició 28è Concurs de Dibuix Infantil.
Premis Josep Maria Madorell i Muntané

Sala ludoteca de l’Escola el
Palau

6 de febrer

De 10 a 15 h

16a Marató de Donació de Sang del Baix
Llobregat a la Fira de la Candelera

Foment Cultural i Artístic

6 de febrer

11 h

Tast d'iniciació amb vins de la Fira de Vins

Espai de Tastos i Degustacions
de la Fira de Vins

6 de febrer

D'11 a 14 h

Tastets Teatrals

Plaça del Palau

6 de febrer

12.15 h

Missa a la parròquia de Sant Miquel

Parròquia de Sant Miquel
Arcàngel

6 de febrer

13 h

Tast de vins de varietats autòctones de
Catalunya

Espai de Tastos i Degustacions
de la Fira de Vins

6 de febrer

13 h

Lliurament dels premis del 28è Concurs de
Dibuix Infantil Premis Josep Maria Madorell
i Muntané

Baixos de l’edifici el Molí

6 de febrer

20 h

La Candy Show (Episodi 2)

Twitch.tv/lacandyshow

10 de febrer

18.30 h

Presentació del llibre La superació de la crisi
agrària de finals del s. XIX al Baix Llobregat
Biblioteca el Molí
(1860-1930)

12 i 13 de
febrer

Ds., d’11 a 14 h i de
17 a 20 h; dg., d’11
a 14 h

11a Festa del Tren a Escala IIm-G

5 i 6 de febrer

D’11 a 14 h i
de 16 a 19 h

Foment Cultural i Artístic

Dades estadístiques
Fira de La Candelera 2021 (virtual)
			
Visitants			25.099
Pàgines web Fira vistes			

115.000

Expositors			163
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Visitants expositors			

4.473

Visualitzacions pregó			

1.800

Participants Candelera Natura			

713

Participants Candelera Gastronomia			

3.791

Participants Candelera Empresa			

1.250

Participants Candelera Cultura			

734

Participants Candelera Ciutat			

796

17:13

Persones que van rebre campanyes i publicacions a xarxes socials

173.000

www.gamrentals.com
93 680 36 20

Oficina de la Fira de La Candelera
Pl. del Mercat, 5-6
08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 03 70
A/e: candelera@molinsderei.cat
www.candelera.cat
#firacandelera
#lacandelera
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Ajuntament de Molins de Rei
Pl. de Catalunya, 1
08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40
A/e: ajuntament@molinsderei.cat
www.molinsderei.cat

Maquetació
Marta Aguiló, Creació Singular
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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

