L’Agrupació Folklòrica Molins de Rei, L’AGRUPA, és una
entitat fundada l’any 1954 amb l’objectiu principal de
promoure el coneixement i la divulgació de les
SARDANES com la dansa comuna tradicional de
Catalunya. L’any 2005, Molins de Rei va ser nomenada
Ciutat Pubilla de la Sardana i L’AGRUPA va ser
l’encarregada de gestionar-ne tots els actes.

VOLS SER-NE UN SOCI MÉS?
Estem oberts a noves idees i aportacions que
engrandeixin encara més la nostra cultura.

L’ESPLAI L’AGRUPA i LA COLLA DE DIABLES MOLINS DE REI
L’AGRUPA, d’adults i d’infants, apareixen posteriorment
de resultes de les inquietuds dels mateixos integrants
de L’AGRUPA.
Al llarg de tots aquests anys, L’AGRUPA també ha volgut
donat suport a aquelles iniciatives, pròpies o d’altres
entitats, que s’han caracteritzat per fomentar la cultura
catalana en el si de Molins de Rei, des de tots els
àmbits: la llengua, la història, el teatre i la música.
Més de 500 socis avalen el paper de L’AGRUPA dins el
teixit associatiu de Molins de Rei, amb el qual col·labora
quan coincideixen els objectius.
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L’activitat bàsica de la nostra entitat ha girat sempre a l’entorn
de la SARDANA. Per aquest motiu, s’organitzen:
cursets per aprendre tot el que cal saber (passos,
conceptes musicals, història ...)
l’Aplec de Sardanes, el mes de maig
ballades de sardanes cada cap de setmana entre els
mesos de juny i octubre
participació en la diada de Sant Jordi, l’11 de
Setembre i la Festa Major amb una ballada de sardanes
sortides a aplecs i ballades d’altres municipis i altres
indrets com l’Aplec Internacional o l’Aplec de Ceret.

L’ESPLAI reuneix més d’un centenar d’infants i joves entre els
4 i els 18 anys, amb els quals treballa els valors de la igualtat,
la convivència, l’autonomia personal, els respecte als altres,
la natura i el civisme.
Els dissabtes a la tarda, les sortides trimestrals i les colònies,
els campaments o les rutes d’estiu són els seus moments de
trobada.
La COLLA DE DIABLES es va fundar l’any 1989 i l’any 2012 es
va crear la COLLA INFANTIL. La tradició del foc és la seva
motivació principal i la gaudeixen amb les actuacions durant
la nostra Festa Major i en totes aquelles sortides i intercanvis
que poden fer amb altres colles.
La percussió és un component més de l’activitat i organitzen
tallers tant per dominar la tècnica musical com la del foc.

