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Som Fira, Som Candelera
La Fira de la Candelera és un dels trets que identifica Molins de Rei
i, després de 166 edicions, fins i tot ja forma part de la nostra forma
de ser. Sense la Fira, segurament no seríem com som.
I la Fira ha aportat moltes coses importants de la nostra forma de
ser. A part de ser la raó principal per la qual ens ha visitat gran
part del país, és també una de les bases que ha marcat el nostre
caràcter de vila emprenedora i de comerç. I la Fira també ens ha
ensenyat que, malgrat les dificultats, el fred o la pluja, cal ser-hi i
treballar, i que la perseverança i l’esperit de millora i superació faran
que les coses, a mig i llarg termini, amb esforç, donin resultat. És el
que Molins de Rei ha fet amb la Fira i la Fira ens ha ensenyat a fer
en el nostre dia a dia.
La Fira també té un altre efecte i és que a Molins de Rei tenim la
capacitat d’allargar els bons moments. És el cas de les vacances
d’estiu, que no les donem per totalment acabades fins que no
deixem enrere la Festa Major de Sant Miquel. I també és el cas de
les festes de Nadal, que tenen una continuïtat especial amb la Fira
de la Candelera, una cita que ja ens situa en la rampa de llançament
cap a la primavera i el bon temps.
I la Fira és la data en què Molins de Rei és referència a Catalunya.
Durant un cap de setmana, Molins de Rei esdevé la destinació
preferida dels catalans i les catalanes, i és normal, perquè la Fira
de la Candelera ofereix centenars d’atractius per a tots els públics:
activitats, gastronomia, productes, demostracions, entitats... En una
era tan globalitzada en la qual sembla impossible captar l’interès de
la gent si no és a través d’una pantalla, és formidable poder aplegar
tanta gent de tants llocs diferents en els nostres carrers.
Per tot plegat us convido que primer visiteu www.firacandelera.cat
i que després, sobretot, sortiu al carrer a gaudir de l’extraordinària
oferta que teniu a peu de carrer a Molins de Rei. Us convido que us
feu vostra la vila, que us feu vostra la Fira, perquè, com diu el nostre
eslògan: Som Candelera, Som Molins de Rei.
Molt bona Fira a tothom!
Joan Ramon Casals i Mata
L’alcalde
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Torneu a la Fira
La gent que ha gestionat un negoci sap com d’important és fidelitzar
els clients. Tenir-los contents, oferir-los més del que esperen,
sorprendre’ls, mantenir-hi el contacte... són elements essencials
per garantir que un altre dia tornaran i estaran disposats a consumir
encara més. I amb la Fira de la Candelera fem exactament això.
Per un costat, intentem augmentar els serveis que donem als més
de 900 expositors i els preguntem cada any quins aspectes creuen
que poden ser millorables. Tenir molts i bons expositors és la clau
de l’èxit de la Fira. I per l’altre, cada any pensem com sorprendre
els visitants i oferir-los una experiència diferent, més rica que l’any
anterior i, és clar, sense perdre l’essència del que és la Candelera.
En aquest sentit, enguany hem apostat per traslladar els tastos
i els maridatges a La Gòtica. És un moviment estratègic que vol
donar cabuda a més gent, amb més comoditat, i donar molt
més valor a l’experiència gastronòmica que s’hi viurà. I, per altra
banda, ens permet posar en valor l’extraordinari edifici del Palau
dels Requesens, que durant aquest any 2017 ha de ser objecte
de millores per recuperar-ne la façana històrica. És, per tant, una
bona oportunitat perquè aquelles persones que mai hagin participat
dels tastos i maridatges s’estrenin en aquest nou escenari. I per als
habituals, també és una nova manera de sorprendre’ls.
A més, per primera vegada, la Candelera reconeix altres fires del
nostre país que també han destacat per la seva qualitat i capacitat
de seducció als visitants. Tenim l’honor de lliurar aquest primer
reconeixement a la Fira de l’Avet d’Espinelves, que comptarà amb
un estand informatiu en el recinte.
Són només algunes de les moltes novetats que hem estat treballant
per la Fira de la Candelera del 2017 i estic convençut que serà, un cop
més, memorable. I sabeu quin és el secret? Doncs, l’extraordinari
equip que hi ha al darrere d’aquest enorme projecte, que destaca
per la seva il·lusió i la seva dedicació per organitzar l’esdeveniment
de referència a Catalunya durant aquest cap de setmana.
No us perdeu la Fira. Torneu un any més a la Fira.
Bona Fira de la Candelera!
Ramon Sànchez Gil
Tinent d’alcalde i regidor de Fira

La Fira dia a dia
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GENER
Dimarts 24
19 h. Curs de coradella. Vols
aprendre a fer el plat més
tradicional de la Fira? Sessió de
coradella innovadora
Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal
(c. de Rafael Casanova, 30)

GENER
Dimecres 25
19 h. Taller d’aprofitament
alimentari Cuinant i aprofitant
Sala Punt de Comerç del Mercat
Municipal (c. de Rafael
Casanova, 30)

GENER
Dijous 26
19 h. Curs de coradella. Vols aprendre
a fer el plat més tradicional de la Fira?
Sessió de coradella tradicional
Sala Punt de Comerç del Mercat Municipal
(c. de Rafael Casanova, 30)

GENER
Divendres 27
21 h. Pregó a càrrec del Sr. Karra
Elejalde, actor, director de cine i
guionista basc establert a Molins de Rei
des de fa més de 15 anys
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè, 49)

GENER
Dissabte 28
10 h. Curs de coradella. Vols aprendre
a fer el plat més tradicional de la Fira?
Sessió de coradella tradicional
Sala Punt de Comerç del Mercat
Municipal (c. de Rafael Casanova, 30)
11 h. Concurs de Truites Popular
Sala Punt de Comerç del Mercat
Municipal (c. de Rafael Casanova, 30)
12 h. Lliurament de premis del
Concurs de Truites Popular
Primera planta del Mercat Municipal
(c. de Rafael Casanova, 30)

Viu la 37a. Fira de Vins. Tasta’ls! (Vegeu pàg. 35 i 43)

La Fira dia a dia
18 h. Inauguració i lliurament de premis
de la mostra fotogràfica amb les obres
finalistes dels 19ns Premis CLIC! de
Fotografia Vila de Molins de Rei
Centre Excursionista Molins de Rei
(c. Major, 109)

GENER
Diumenge 29
12 h. Ballada de sardanes amb
l’acompanyament de la Cobla Ciutat de
Girona i actuació a càrrec de l’Esbart
Dansaire de Molins de Rei
Pl. de Catalunya
Organitzen: Agrupació Folklòrica Molins de
Rei i Ajuntament de Molins de Rei
18 h. Teatre Tu digues que l’estimes, una
obra presentada per Espai Xirgu
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè, 49)
Preu de l’entrada: 8 €, anticipada, i 10 €, a
taquilla
Venda anticipada d’entrades a l’Estanc
Margarit (pl. de la Creu, 3) i al Forn Molins
(Mercat Municipal, c. de Rafael Casanova, 30)
Organitza: Espai Xirgu
Hi col·laboren: Ajuntament de Molins de Rei,
Estanc Margarit i Forn Molins
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19 h. Concert de cançó d’autor a
càrrec de Martina Tresserra amb el nou
disc Altres dones
Traska Truska (pg. del Terraplè, 82)
Preu de l’entrada: 14 €, anticipada, i
15 €, a taquilla. Venda anticipada
d’entrades a l’Estanc Margarit (pl. de
la Creu, 3), a la Traska Truska (pg. del
Terraplè, 82), a www.daltabaix.cat i a
www.codetickets.com
Hi col·laboren: Estanc Margarit i Traska
Truska

GENER
Dilluns 30
19 h. Taula rodona Les cooperatives:
activitat econòmica i impacte social
Sala d’actes de la Federació Obrera
(c. de Jacint Verdaguer, 48)
Acte gratuït. Aforament limitat,
amb inscripció prèvia a
www.espaiempresa.cat
o al 93 668 48 12
Hi col·labora: Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya

Menja sense moure’t de la vila! (Vegeu pàg. 17, 29 i 43)

La Fira dia a dia
GENER / FEBRER
De dilluns 30 gener
a divendres 3 de
febrer
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del Sr. Javier Foz, enòleg i sommelier de
Vinalium, i amb blogdeformatges.com
Sala Gòtica (pl. del Palau)
Preu de la inscripció: 15 €
Hi col·laboren: Caprabo, Forn Molins,
Traska Truska i Vinalium

TASTOS I MARIDATGES

Dilluns

De 18 a 20 h. Tast d’olis i degustació de
diferents varietats de tomàquets, a càrrec
de la Sra. Marisa Diaz Rosell
Sala Gòtica (pl. del Palau)
Preu de la inscripció: 8 €
Hi col·laboren: Caprabo, Forn Molins,
Fundació Agrària de Molins de Rei i Traska
Truska

Dimecres

De 20 a 22 h. Tast de cerveses, a càrrec de
Barcelona Beer Festival
Sala Gòtica (pl. del Palau)
Preu de la inscripció: 10 €
Hi col·laboren: Caprabo, Forn Molins i
Traska Truska

Dimarts

De 20 a 22 h. Tast Maridatge de vins i
dels formatges guanyadors de l’edició
2016 de la Fira Sant Ermengol, a càrrec

De 20 a 22 h. Tast Maridatge de cava
i varietat de torrons, a càrrec del Sr.
Ferran Junoy, de les Caves Recaredo,
amb Torrons Vicenç
Sala Gòtica (pl. del Palau)
Preu de la inscripció: 15 €
Hi col·laboren: Caprabo, Forn Molins,
Recaredo, Torrons Vicenç i Traska Truska

Dijous

De 20 a 22 h. Tast de còctels i
ginebres exclusives, a càrrec de bars i
locals musicals de Molins de Rei
Sala Gòtica (pl. del Palau)
Preu de la inscripció: 20 €
Hi col·laboren: Caprabo, Cèltic Molins,
Forn Molins, Palau Nou i Traska Truska

Compra i passeja sense pes. Consigna de planter!!!
(Vegeu pàg. 43)

La Fira dia a dia
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GENER/FEBRER
Dimarts 31 i
dimecres 1
JORNADES TÈCNIQUES AGRÀRIES

Dimarts 31
Divendres

De 19 a 21 h. Tast Maridatge de vins
de denominació d’origen la Conca de
Barberà i altres vins i productes amb les
millors varietats de bolets del món,
a càrrec del Sr. Juan Muñoz Ramos,
president fundador de la UAES (Unió
d’Associacions Espanyoles de Sommeliers)
i de l’ACS (Associació Catalana de
Sommeliers), i president de la Confraria
Gastronòmica DIVINUM de Molins de Rei
Espai de Tastos i Degustacions de la Fira
de Vins (pl. de la Llibertat)
Preu de la inscripció: 20 €
Hi col·laboren: Associació Catalana de
Sommeliers, Caprabo, Denominació
d’Origen la Conca de Barberà, Forn Molins,
Traska Truska i Unió d’Associacions
Espanyoles de Sommeliers
Inscripcions per als tastos: Forn Molins
(Mercat Municipal, c. de Rafael Casanova, 30)
i Traska Truska (pg. del Terraplè, 82)

18.30 h. Sessió teòrica
Tècniques de conreu i gestió sanitària
dels cultius hortícoles i d’arbres
fruiters en agricultura ecològica II,
a càrrec del Sr. Andreu Vila, enginyer
agrònom especialitzat en cultiu ecològic
Fundació Agrària (c. del Foment, s/n)
Acte gratuït

Dimecres 1

9.30 h. Demostració de camp
Mètodes de control de plagues
i malalties en conreus d’horta
ecològica, a càrrec del
Sr. Borja Camí, enginyer tècnic agrícola
Can Fisas (c. del Pla, s/n, Molins de Rei)
Acte gratuït
Organitzen: Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, i Fundació
Agrària de Molins de Rei
Hi col·laboren: Ajuntament de Molins de
Rei i Arreu, eines per a l’acompanyament
agroecològic, SCCL

Preu especial per assistir a les 6 sessions
de tastos del 30 de gener al 3 de febrer: 50 €
Les persones que hagin assistit a les
6 sessions de tastos tindran la possibilitat
de participar en el Concurs de Tast de Vins
per Parelles de forma gratuïta

Gaudeix del teatre d’Espai Xirgu amb Tu digues que l’estimes (Vegeu pàg. 9)

La Fira dia a dia
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FEBRER
Dimecres 1

FEBRER
Dijous 2

18 h. Conferència
empresarial
La industriosa
Catalunya, a càrrec
del Sr. Antoni M. Grau
Costa, director general
d’Aerospace Motorcycle
Technology Alliance SL
(AMTA) i exdirector
general d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya
Sala de reunions Margarida Xirgu de l’Hotel
Ibis (av. de Caldes, 60)
Acte gratuït. Aforament limitat, amb
inscripció prèvia a www.espaiempresa.cat
o al 93 668 48 12
Hi col·laboren: Cambra de Comerç de
Barcelona - Delegació Baix Llobregat i Hotel Ibis

16 h. 11a Trobada Simultània
d’Empreses (BNE)
Sala de reunions Margarida Xirgu de
l’Hotel Ibis (av. de Caldes, 60)
Acte gratuït. Aforament limitat per a
empreses amb sinergies, amb inscripció
prèvia a www.espaiempresa.cat fins al
24 de gener
Hi col·laboren: Cambra de Comerç de
Barcelona-Delegació Baix Llobregat,
Hotel Ibis i Jove Cambra Internacional de
Barcelona

Vine als tallers d’horta i d’herbes aromàtiques! (Vegeu pàg. 23)

La Fira dia a dia

17.30 h. Taller De l’hort a la biblioteca
Taller infantil d’hort urbà, a càrrec d’Ester
Casanovas. Per a infants a partir de 4 anys
Biblioteca Pau Vila (pl. de Josep
Tarradellas,1)
Places limitades. Inscripcions a la
Biblioteca Pau Vila a partir del 23 de gener
Organitza: Biblioteca Pau Vila
20.30 h. Missa de la Festa de la
Presentació del Senyor (la Candelera)
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel

FEBRER
Divendres 3
15 h. Obertura del recinte firal
De 17.15 a 18.15 h. Tast professional
dirigit al sector de la restauració, a càrrec
de les diferents bodegues participants a la
Fira de Vins
Espai de Tastos i Degustacions de la Fira
de Vins (pl. de la Llibertat)
Tast gratuït. Places limitades amb inscripció
prèvia al Gremi d’Hostaleria i Turisme del
Baix Llobregat Centre-Nord mitjançant
info@hostalbaix.com o
al 93 487 44 77
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Hi col·laboren: Denominació d’Origen la
Conca de Barberà i Gremi d’Hostaleria i
Turisme del Baix Llobregat Centre-Nord
De 19 a 21 h. Tast Maridatge de vins
de denominació d’origen la Conca de
Barberà i altres vins i productes amb
les millors varietats de bolets del món
Espai de Tastos i Degustacions de la
Fira de Vins (pl. de la Llibertat)
Vegeu-ne més informació a la pàg. 13
19 h. Visita inaugural del recinte firal,
amb inici a la pl. de Catalunya

FEBRER
Dissabte 4
Al Mercat Municipal (c. de Rafael
Casanova, 30), les parades tindran a
la venda els seus productes habituals,
però a més oferiran tapes cuinades i
preparades per menjar al preu de
2, 3 i 5 €
Organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal
Hi col·labora: Ajuntament de Molins de
Rei

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

La Fira dia a dia
10 h. Concurs de coradella dels
restaurants i bars de la vila
En finalitzar la deliberació, els membres
del jurat lliuraran els Premis a la Coradella
Tradicional i a la d’Innovació. La coradella
tradicional guanyadora serà maridada per
un segon jurat amb vins de la denominació
d’origen Conca de Barberà, d’on sortirà
un vi guanyador, que serà el que millor
marida amb el plat de la coradella
Hi col·laboren: Associació de Venedors del
Mercat Municipal, Associació de Venedors
del Mercat de la Boqueria, Caprabo,
Denominació d’Origen Conca de Barberà,
Gremi d’Hostaleria i Turisme del Baix
Llobregat Centre-Nord, Restaurant Cal
Mingo i Unió de Botiguers de Molins de Rei
Hi participen: bars, restaurants i
establiments de plats cuinats molinencs

10 h. VIII Concurs de Tast de Vins per
Parelles
Espai de Tastos i Degustacions de la Fira
de Vins (pl. de la Llibertat)
Places limitades. Preu de la inscripció: 10 €
(per parella)
Inscripcions al Forn Molins (Mercat
Municipal, c. de Rafael Casanova, 30) i a la
Traska Truska (pg. del Terraplè, 82)
Hi col·laboren: Associació Catalana de
Sommeliers, Forn Molins, Restaurant
l’Àpat, Restaurant Samaranch Park, Traska
Truska i Unió d’Associacions Espanyoles de
Sommeliers
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A partir de les 10 h. Dins el marc de
la 26a Fira Jove, es convoca el 23è
Concurs de Dibuix Infantil. Premis
Josep Maria Madorell i Muntané
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: Maquinària
Agrícola de la Fira de la Candelera
A tots els participants els serà lliurat el
material necessari el dissabte dia 4 de
febrer, a partir de les 10 h, en el recinte
de la Fira Jove, ubicada a la pl. del
Molí. Hi haurà premis per als primers
de cada categoria. Tots els dibuixos
seran exposats a la carpa de la Fira
d’Entitats el dia 4 de febrer, de 16 a
22 h, i el dia 5 de febrer, de 10 a 21 h.
Activitat gratuïta. Inscripcions a la
Llibreria Barba (c. de Rafael Casanova, 45),
a partir del dia 30 de gener

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

La Fira dia a dia
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13.30 h. Lliurament dels premis del
Concurs de Planter
Escales de la parròquia de Sant Miquel
Arcàngel
19 h. Actuació a càrrec de Pier, bolero
i cançó
Escenari de la Fira d’Entitats (pl. del Molí)
22 h. 15a edició del Racó Català
Racó dels Gegants Vells
Més informació: www.mulei.cat
Organitza: Ateneu Mulei

De 10 a 14 h. XIX Trobada d’Intercanvi
de Plaques de Cava. S’editarà una placa
seca commemorativa de la 166a Fira de la
Candelera
Pl. del Palau
Organitza: Agrupació Filatèlica i
Numismàtica de Molins de Rei (AFNMR)
Hi col·labora: Ajuntament de Molins de Rei
12 h. Lliurament dels premis del Concurs
de Tast de Vins per Parelles
Espai de Tastos i Degustacions de la Fira de
Vins (pl. de la Llibertat)
12 h. Cercavila dels Grallers de Molins de
Rei
Recinte firal
De 13 a 14 h. Tast de vins de la
denominació d’origen Conca de Barberà
Trepateja amb caràcter únic
Tast gratuït. Inscripció prèvia a
comerc@molinsderei.cat
Espai de Tastos i Degustacions de la Fira de
Vins (pl. de la Llibertat)
Organitza: Denominació d’Origen Conca de
Barberà
Hi col·labora: Ajuntament de Molins de Rei

24 h. Actuació d’Hotel Cochambre
Sala Liverpool de la Discoteca BE DISCO
Venda anticipada d’entrades a l’Estanc
Margarit (pl. de la Creu, 3). Preu de
l’entrada: 12 € amb consumició
Organitza: Discoteca BE DISCO

FEBRER
Diumenge 5
De 9 a 15 h. 11a Marató de Donació de
Sang del Baix Llobregat a la Fira de la
Candelera
S’hi podran fer donacions de sang de
manera ininterrompuda. No cal anar-hi
en dejú
A les 12 h actuarà l’Orquestra de
l’Escola Municipal de Música Julià
Canals
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè, 49)
Organitzen: Ajuntament de Molins de
Rei, Associació de Donants de Sang del
Baix Llobregat i Banc de Sang i Teixits
Hi col·laboren: Creu Roja i Foment
Cultural i Artístic

Concert de cançó d’autor amb Martina Tresserra (Vegeu pàg. 9)

La Fira dia a dia
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Microteatre La Cuquera
La Cuquera (c. Major, 27)
Mitja i Mitjoneta: La Bruixa d’Oz
Horaris: 11 h, 11.45 h, 12.30 h i 13.15 h
Preu: 4 €. Durada: 20 minuts
Autor i director: Cia. Mitja i Mitjoneta
Actrius: Laia Ferré i Lorena Hernández
12.15 h. Missa a la parròquia de Sant
Miquel
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
13 h. Lliurament dels premis del
23è Concurs de Dibuix Infantil
Premis Josep Maria Madorell i Muntané
Escenari de la Fira d’Entitats (pl. del Molí)
Vegeu-ne més informació a la pàg. 19

FEBRER
Dissabte 4 i
diumenge 5
Tallers de granja
A la Mostra de Bestiar, al pati de la
Fundació Agrària de Molins de Rei
(c. del Foment, s/n),
s’organitzaran tallers de granja amb
monitors per als infants. L’horari serà
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Hi col·laboren: Can Castellví i Fundació
Agrària de Molins de Rei

FEBRER
Divendres 3,
dissabte 4 i
diumenge 5
Tallers d’horta i herbes aromàtiques
Fira del Planter, a la pl. de l’Església
3 de febrer, de 17 a 20 h, i els dies 4 i 5 de
febrer, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Hi col·laboren: Art Gràffic, Babilon i
Fundació Agrària de Molins de Rei

Viu la 37a. Fira de Vins. Tasta’ls! (Vegeu pàg. 35 i 43)

La Fira dia a dia
Fira Kids
A la pl. del Palau
De 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Espai on els infants podran
experimentar a petita escala com es viu la
Fira Candelera des del vessant agrícola,
comercial i d’artesania a través de diferents
activitats dinamitzades: simulacions de
compra i venda de diferents productes com
joguines i llibres per tal de recrear la tasca
dels expositors de les parades de la Fira,
curses de sacs, arrencacebes, etc.
Tastets Musicals
A la pl. de la Creu, de 12 a 14 h
i de 17 a 18 h, es faran petites
actuacions musicals en directe i
en clau acústica. Un grapat d’artistes, 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
Mostra de vehicles de competició de
diferents disciplines i circuit de quads per
a infants
Ho trobareu tot al c. del Molí. En aquest
mateix espai també hi haurà una petita
mostra de les activitats fetes durant l’any
2016 i una mostra de motos i cotxes de
diverses competicions
Organitza: Grup Motor Molins

25

Activitats a la Fira d’Entitats
A la pl. del Molí, durant l’horari de
funcionament del recinte firal, les
entitats organitzaran diverses activitats
i espectacles en els seus estands i a
l’escenari de la Fira d’Entitats: tallers
infantils i de castells; exhibicions
d’acrobàcies, ioga i Bollywood; salsa
caleña; balls en línia, en grup; de saló, en
parella; moderns i de bastons; bolero i
cançó; tabalada demoníaca...
Activitats al Racó dels Gegants Vells
Durant l’horari de funcionament del
recinte firal, l’Ateneu Mulei hi organitzarà
activitats, tallers i mostres
Mostra d’oficis antics i
de tècniques noves de
construcció
Durant l’horari de
funcionament del recinte firal, al
c. del Molí es faran demostracions amb
diferents materials com ceràmica, pladur,
mosaic hidràulic, esgrafiats, forja i tàpia.
Durant els dos dies es farà una peça de
volta catalana inspirada en un edifici de
Molins de Rei
Organitza: ACM (Agrupació de la
Construcció de Molins de Rei)
Activitats medievals
Durant l’horari de
funcionament del recinte firal,
a la pl. del Palau hi trobareu
jocs i activitats medievals infantils

Menja sense moure’t de la vila! (Vegeu pàg. 17, 29 i 43)

La Fira dia a dia
Botifarrada de l’Agrupa
Ptge. de la Sardana
Dissabte, de 8 a 16 h i de 19 a 22 h, i
diumenge, de 8 a 16 h
Organitza: Agrupació Folklòrica Molins de
Rei
Hi col·labora: Ajuntament de Molins de Rei
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

FEBRER
De dimarts 7
a dijous 9
EXPERIÈNCIES AMB VI
A la Sala Gòtica (pl. del Palau)
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Dimarts

De 19 a 21 h. Música i vi, a càrrec de
Versonautas
Places limitades. Preu de la inscripció: 5 €

Dimecres

De 19 a 21 h. Tast a cegues, a càrrec
de l’Associació Molinenca de Tast
Places limitades. Preu de la inscripció: 5 €

Dijous

De 19 a 21 h. Cinema i vi, a càrrec de
Gastrofilms
Places limitades. Preu de la inscripció: 5 €
Hi col·laboren: Caprabo, Forn Molins i
Traska Truska
Inscripcions per a les experiències:
Forn Molins (Mercat Municipal, c. de
Rafael Casanova, 30) i Traska Truska
(pg. del Terraplè, 82)

Compra i passeja sense pes. Consigna de planter!!!
(Vegeu pàg. 43)

La Fira dia a dia
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FEBRER
Divendres 10

FEBRER
Dissabte 11

18.30 h. Concert solidari de recollida
de diners per a l’Associació de Suport
als Infants de Molins de Rei, que els
destinarà al projecte de remodelació
de la planta d’oncologia i hematologia
pediàtrica de l’hospital maternoinfantil
de la Vall d’Hebron, a càrrec del grup vocal
Giovinetto i, com a teloners, el grup Gospel
Feelings, a la Joventut Catòlica-La Peni
(pl. de Mercè Rodoreda, 1)
Preu de l’entrada: 10 €, anticipada,
i 12 €, a taquilla
Venda anticipada d’entrades a l’Estanc
Margarit (pl. de la Creu, 3)
Hi col·laboren: Creació Singular, Estanc
Margarit, Gospel Feelings, Joventut
Catòlica-La Peni, la Caixa, la Comercial i
Sonitrons

21 h. Obra de teatre Samarretes
esteses al terrat, de la companyia Delit
Teatre
Joventut Catòlica–La Peni (pl. de Mercè
Rodoreda, 1)
Preu de l’entrada: 8 €, socis; 10 €,
general
Organitza: La Peni

FEBRER
Dissabte 11 i
diumenge 12
7a Festa del Tren a Escala IIm-G
Foment Cultural i Artístic (pg. del Terraplè, 49)
Horari: dissabte 11, d’11 a 14 h i de 17 a
20 h, i diumenge 12, d’11 a 14 h
Vegeu-ne més informació a la pàg. 47

Gaudeix del teatre d’Espai Xirgu amb Tu digues que l’estimes (Vegeu pàg. 9)

La Fira dia a dia

FEBRER
Dilluns 13
11 h. Xerrada La tecnologia dels
drons i les seves aplicacions,
a càrrec del Sr. Javier Carmona,
project manager de Dronair, i
del Sr. Quim Saumell, soci cofundador de
Dronair
Sala Gòtica (pl. del Palau)
Acte gratuït. Aforament limitat amb
inscripció prèvia a
candelera@molinsderei.cat fins al 8 de
febrer
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GENER/FEBRER
De dimarts 24 de
gener a dilluns 13
de febrer
Concurs d’Instagram
Des del 24 de gener fins al 13 de
febrer podreu participar en el concurs
d’Instagram per a adults i joves. Per
a més informació podeu consultar
les bases del concurs en els perfils
d’Instagram i Facebook de la Fira de la
Candelera

Vine als tallers d’horta i d’herbes aromàtiques! (Vegeu pàg. 23)

Fira de fires

35
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. 23

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

Mostra de Bestiar
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. 23

Fira de Vins
A la pl. de la Llibertat, on podreu degustar
vins mitjançant tiquets de degustació a
8 €/tiquet. Enguany se’n celebra la 37a
edició amb la DO convidada Denominació
d’Origen Conca de Barberà
Hi col·laboren: Denominació d’Origen Conca
de Barberà i Incavi (Institut Català del Vi)

Fira de la Natura

NOVETAT!

A la pl. del Mercat, presenta una àmplia
oferta de productes i serveis vinculats a la
natura, entre els quals l’oci a la natura
Enguany incorporem una novetat i és que
cada any es convidarà una fira: en aquesta
edició tindrem amb nosaltres la Fira de
l’Avet d’Espinelves

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

Fira de fires
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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
A la pl. 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 pg. del Terraplè, a prop del c. del Molí,
trobareu un espai destinat a difondre els
ajuts i serveis que l’Ajuntament de
Molins de Rei ofereix a les empreses i
emprenedors per Enlairar els seus
projectes empresarials

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

Fira de fires

39
Fira de les Arts
A la pl. de Catalunya, que acollirà una
àmplia i variada mostra d’obres d’artistes
locals, comarcals i nacionals

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
També hi trobareu la “XLIX Exposició
Filatèlica” a la Sala Gòtica (pl. del Palau)
Organitza: Agrupació Filatèlica i
Numismàtica de Molins de Rei

Concert de cançó d’autor amb Martina Tresserra (Vegeu pàg. 9)

Fira de fires
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Fira Jove
A la pl. del Molí
El 3 de febrer, de 17 a 20 h, i els dies 4
i 5 de febrer, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h,
hi haurà l’inflable Castell Medieval per
a infants de 3 a 12 anys. I els dies 4 i
5 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 26a Fira Jove, es
convoca per al dia 4 de febrer el 23è
Concurs de Dibuix Infantil. Premis
Josep Maria Madorell i Muntané
Vegeu-ne més informació a la pàg. 19

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,
videojocs, bateria digital i impressora
3D, demostració de pilotatge de drons,
automatització de mecanismes i
programació de codi lliure. A més a
més, en el recinte firal trobareu servei
wi-fi a la pl. del Palau, a la pl. del Mercat
i a la pl. de la Creu i Fira Virtual 360º al
web de la Fira de la Candelera.
Hi col·laboren: ADTEL i AESS - Estudiants
de l’Escola de Telecomunicacions de
la Universitat Politècnica de Catalunya,
Institut Bernat el Ferrer, Dronair i
Codelearn

Viu la 37a. Fira de Vins. Tasta’ls! (Vegeu pàg. 35 i 43)

Serveis firals

NOVETAT!

Espais de
benvinguda al visitant
Nou espai informatiu per donar
la benvinguda als visitants de la
Fira, i amb l’horari de 10 a 21 h:
• al pg. de Pi i Margall,
cantonada amb l’av. de
Barcelona
• al pg. del Terraplè, cantonada
amb el c. de Jacint Verdaguer
Punts d’informació
Al recinte firal, i amb l’horari de
10 a 21 h:
• a la pl. de la Creu
• a la pl. de la Llibertat
• 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)

Oficina d’Atenció al Ciutadà: a la pl. de
Catalunya, 1. Horari: de 9 a 21 h
Tel. 93 680 33 40
www.firacandelera.cat
Facebook, Twitter i Instagram Fira
Servei de consigna del planter
A la pl. dels Països Catalans
s’habilitarà un servei de
consigna on es podran
dipositar 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
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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:
8 €/tiquet. 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
Zona de restauració
A la pl. de la Llibertat i a la
pl. del Molí hi haurà una
variada oferta gastronòmica
i taules i bancs on poder seure

i degustar
A la zona de la Fira de Vins podreu trobar
un espai de Foodtrucks
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
Servei d’assistència sanitària
Al c. del Molí. En aquest mateix
espai s’habilitarà una sala per
a la 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
També hi haurà un punt de
lactància i un espai per
atendre els nadons, al pg.
del Terraplè, 10, al centre
Metgesdmolins. Aquest és un
espai cardioprotegit que disposa de
desfibril·lador
Hi col·labora: Metgesdmolins

Gaudeix del teatre d’Espai Xirgu amb Tu digues que l’estimes (Vegeu pàg. 9)

Serveis firals
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,
a l’esplanada del costat del riu (a la
prolongació del c. de Jacint Verdaguer) i al
barri de la Riera Nova. El diumenge 5 de
febrer també es podrà utilitzar l’aparcament
comercial del Caprabo i 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
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
Atraccions
S’instal·laran al Polígon
Industrial el Pla de Molins de Rei
Servei de megafonia
En tot el recinte firal es disposarà
de megafonia, que puntualment
informarà de les activitats que es
desenvoluparan durant la Fira
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
del c. de Pere Calders
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La Televisió de la Fira
Durant els dies de la Fira,
Molins de Rei Televisió i ETVLlobregat Televisió emetran una
programació especial des de
la Fira de la Candelera. ETVLlobregat Televisió s’ubicarà al
c. de Pere Calders
Sala de premsa de la Fira
Durant els dies de la Fira,
els mitjans de comunicació
disposaran d’un espai per poder
treballar al c. de Pere Calders
Servei Wi-Fi
Durant els dies de la Fira, es
disposarà de connexió wi-fi
gratuïta a la pl. del Palau, a la
pl. del Mercat i a la pl. de la Creu
APP de la Fira de la Candelera
Descarregueu-vos l’APP de la
Fira de la Candelera. Tindreu
tota la informació amb un sol
clic

La guia d’expositors de la
166a Fira de la Candelera,
amb les seves dades de
contacte, la trobareu en els
diferents punts de benvinguda i
d’informació del recinte firal
i a www.firacandelera.cat

Menja sense moure’t de la vila! (Vegeu pàg. 17, 29 i 43)

Exposicions
31è Concurs de Cartells de
la 166a Fira de la Candelera
Exposició de les obres
presentades al concurs i dels
cartells guanyadors d’altres
edicions
Sala d’exposicions de Ca n’Ametller
(pl. de Catalunya, 25)
Del 3 al 5 de febrer. Horari: 3 de febrer,
de 17 a 20 h; els dies 4 i 5 de febrer,
d’11 a 14.30 h i de 16 a 20.30 h
“ExpoClicks de Playmòbil”
Sala d’exposicions de Ca n’Ametller
(pl. de Catalunya, 25)
Del 3 al 5 de febrer. Horari: divendres, de
17 a 20 h i els dies 4 i 5 de febrer, d’11 a
14.30 h i de 16 a 20.30 h
Organitzen: Ajuntament de Molins de Rei,
@clickman_cat i CliksParty

19ns 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. Major, 109)
Del 28 de gener al 12 de febrer
Horari: dissabtes, de 18 a 21 h, i
diumenges, d’11 a 14 h; dies feiners,
de 19 a 21 h. Els dies 3, 4 i 5 de febrer,
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Organitzen: Ajuntament de Molins de Rei
i Centre Excursionista Molins de Rei
“XLIX Exposició Filatèlica”
L’Agrupació Filatèlica i Numismàtica de
Molins de Rei (AFNMR) ha editat un
mata-segells commemoratiu de la
166a Fira de la Candelera de Molins
de Rei
Es podrà visitar l’exposició a la Sala
Gòtica (pl. del Palau) del 3 al 5 de febrer
Horari: 3 de febrer, de 16 a 20.30 h;
els dies 4 i 5 de febrer, de 10 a 14 h i de
16 a 20.30 h
Organitza: AFNMR

Vine als tallers d’horta i d’herbes aromàtiques! (Vegeu pàg. 23)
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Mostra de vehicles de competició i
circuit de quads per a infants
Vegeu-ne més informació a la pàg. 25
Organitza: Grup Motor Molins
Hi col·labora: Ajuntament de Molins de Rei
23è Concurs de Dibuix Infantil. Premis
Josep Maria Madorell i Muntané
Exposició dels dibuixos presentats al
concurs a la carpa de la Fira de les
Entitats (pl. del Molí)
Vegeu-ne més informació a la pàg. 19
Mostra d’Arts
A la seu del Cercle Artístic (c. Major, 79)
trobareu una mostra d’art: pintura, obra
gràfica (gravats i mixtos), etc. dels socis
de l’entitat. Els dies 4 i 5 de febrer,
de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Organitza: Cercle Artístic
Martí Bofarull
Exposició de l’obra recent dels artistes
Martí Bofarull i Noemí Martín a l’Espai
Martí Bofarull (c. Major, 17). Els dies 4 i
5 de febrer, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Església Sant Miquel
L’església Sant Miquel estarà oberta els
dies 4 i 5 de febrer de 9 a 21 h
Es podrà visitar el gran pessebre de
la parròquia Sant Miquel, amb motius
molinencs i de Collserola, a la capella del
Santcrist de la parròquia
També podreu trobar una exposició
permanent del rellotge antic del
campanar restaurat, al vestíbul de
l’església de Sant Miquel i contemplar els
nous vitralls de la façana
7a Festa del Tren a Escala IIm-G
Els Amics dels Trens Petits de Molins
de Rei organitzen la 7a Festa del Tren a
Escala IIm-G, 0,1 Molins de Rei-Barcelona
els dies 11 i 12 de febrer
Al Foment Cultural i Artístic (pg. del
Terraplè, 49). Horari: dissabte 11,
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenge 12,
d’11 a 14 h
Organitzen: Associació d’Amics dels
Trens Petits de Molins de Rei i Federació
Catalana d’Amics del Ferrocarril
Hi col·laboren: Ajuntament de Molins de
Rei, Guinot Prunera i Märklín Trix LGB

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

Col·laboradors de la fira
•• ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
•• AGRUPACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE MOLINS DE REI
•• AGRUPACIÓ FILATÈLICA I NUMISMÀTICA DE MOLINS DE REI
•• AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA MOLINS DE REI
•• AJUNTAMENT D’ESPINELVES
•• AJUNTAMENT DE ST. FELIU DE LLOBREGAT
•• AJUNTAMENT DE ST. VICENÇ DELS HORTS
•• AJUNTAMENT DEL PAPIOL
•• AJUT AL POBLE CUBÀ
•• AMICS DEL CAMELL
•• ARTGRÀFFIC
•• ASOCIACIÓN ARTÍSTICA FUEGO EN LOS PIES
•• ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MUSEU DE MOLINS DE REI
•• ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS TRENS PETITS DE MOLINS DE REI
•• ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE LA BOQUERIA
•• ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PUIGMADRONA-OLORDA
•• ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DEL BAIX LLOBREGAT
•• ASSOCIACIÓ DE SOMMELIERS DE CATALUNYA
•• ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL CANAL
•• ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL
•• ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE SOMMELIERS
•• ATENEU MULEI
•• AUTOCARS SOLER I SAURET
•• AUTOCORB, SA
•• AUTOS CASTELLBISBAL
•• BABILON
•• BANC DE SANG I TEIXITS
•• BANC SABADELL
•• CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA - DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT
•• CAN CASTELLVÍ
•• CAPRABO
•• CÈLTIC MOLINS DE REI
•• CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA GENERALITAT DE CATALUNYA
•• CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS DE REI
•• CERCLE ARTÍSTIC MOLINS DE REI
•• CITELUM IBÉRICA, SA
•• CLUB GIMNÀS MOLINS DE REI
•• CLUB PÀDEL MOLINS DE REI
•• CODELEARN
•• COBLA CIUTAT DE GIRONA

No us perdeu l’exhibició de robots i drons a la Fira de la Innovació
(Vegeu pàg. 41)
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•• COLLA BASTONERA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
•• COLLA CASTELLERA MATOSSERS DE MOLINS DE REI
•• COLLA DE DIABLES DE MOLINS DE REI “L’AGRUPA”
•• CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA
•• CREACIÓ SINGULAR
•• CREU ROJA BAIX LLOBREGAT CENTRE
•• CREU ROJA MOLINS DE REI
•• DENOMINACIÓ D’ORIGEN CONCA DE BARBERÀ
•• DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA
•• DEPARTAMENT DE CULTURA - GENERALITAT DE CATALUNYA
•• DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT – GENERALITAT DE CATALUNYA
•• DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I D’HISENDA GENERALITAT DE CATALUNYA
•• DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT - GENERALITAT DE CATALUNYA
•• DIMONIS DE MOLINS DE REI
•• DIPUTACIÓ DE BARCELONA
•• DRONAIR
•• ECOVIDRIO
•• EINES PER A L’ACOMPANYAMENT AGROECOLÒGIC SCCL
•• ESBART DANSAIRE DE MOLINS DE REI
•• ESCOLA BALL PASSIÓ DE MOLINS DE REI
•• ESCOLA DE TELECOMUNICACIONS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA I AEES - ESTUDIANTS
•• ESPAI DE SALUT I BENESTAR ASANA
•• ESPAI MARTÍ BOFARULL
•• ESPAI XIRGU
•• ESPLAI MIB
•• ESTANC MARGARIT
•• FAMíLIA PONS
•• FEDERACIÓ CATALANA D’AMICS DEL FERROCARRIL
•• FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA
•• FIRA SANT ERMENGOL
•• FONS SOCIAL EUROPEU
•• FOMENT CiA
•• FORN DEL PONT
•• FUNDACIÓ AGRÀRIA DE MOLINS DE REI
•• GIOVINETTO GRUP CORAL
•• GOSPEL FEELINGS
•• GRALLERS DE MOLINS DE REI
•• GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DEL BAIX LLOBREGAT CENTRE-NORD

Concert de cançó d’autor amb Martina Tresserra (Vegeu pàg. 9)

Col·laboradors de la fira
•• GRUP DEL DRAC DE MOLINS DE REI - EL CUC
•• GRUP MOTOR MOLINS DE REI
•• HOTEL IBIS
•• INSTER MANTENIMENT SL
•• INSTITUT BERNAT EL FERRER
•• INSTITUT CATALÀ DEL VI - GENERALITAT DE CATALUNYA
•• JOVE CAMBRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
•• JOVENTUT CATÒLICA - LA PENI
•• LA CAIXA
•• LLIBRERIA BARBA
•• MASFERRER
•• MENSHEN IBER
•• MERCADONA
•• METGESDMOLINS
•• MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
•• OFICINA COMARCAL DEL DAR AL BAIX LLOBREGAT
•• OFICINA TÈCNICA DE TURISME - DIPUTACIÓ DE BARCELONA
•• PALAU NOU
•• PARC AGRARI
•• PARRÒQUIA SANT MIQUEL
•• PASTISSERIA CARDONA
•• PERE VILA
•• RECAREDO
•• REMM GUITART, SL
•• RENFE
•• RESTAURANT CAL MINGO
•• RESTAURANT L’ÀPAT
•• RESTAURANT SAMARANCH PARCK
•• SABA
•• SALESIANS DE SARRIÀ
•• SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA - GENERALITAT DE CATALUNYA
•• SONITRONS
•• TORRONS VICENÇ
•• TRASKA TRUSKA
•• UNIÓ CORAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
•• UNIÓ DE BOTIGUERS DE MOLINS DE REI
•• UNIÓ DE PAGESOS
•• VARESER
•• VINALIUM
•• VIUDA DE LAURO CLARIANA, SA

Viu la 37a. Fira de Vins. Tasta’ls! (Vegeu pàg. 35 i 43)

Dades estadístiques de la
Fira de la Candelera 2016
		
Sector

Planter i maquinària agrícola

m2 recinte m lineals d’exposició participants
6.114

837

69

11.730

1.084

290

6.537

1.014

179

Comerç, Vins, Alimentació,
Automoció, Fira Industrial,
Fira de la Natura i Fira Innovació

19.737

2.153

306

Entitats i associacions de la vila

3.537

470

57

Artesania i encants, brocanters
i col·leccionisme
Establiments locals, Mostra
de Bestiar, Fira d’Arts i Fira Jove
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