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La XXXIII Fira d’Artesans tanca edició amb una
excel·lent valoració de públic i d’artesans
Els carrers del nucli antic han acollit la XXXIII Fira d’Artesans aquest cap
de setmana. La Fira, que compta amb un gran reconeixement a Catalunya,
s’ha tancat amb una excel·lent valoració, tant a nivell de públic, com de
satisfacció per part dels artesans.
La Fira d’enguany ha comptat amb un total de 88 parades d’artesania, de les
quals 31 eren d’alimentació i 12 d’artesans de Mollet. Tenint en compte que la
capacitat màxima està situada en les 90 parades, es tracta d’una xifra molt
positiva. Des de fa anys, els criteris de selecció són molt estrictes i només poden
instal·lar-s’hi artesans acreditats, fet pel qual la Fira és molt ben valorada pels
paradistes. Enguany cal destacar l’increment de les demostracions d’artesania:
fang, ceràmica, màscares de roba, fusta, marroquineria i pa.
Pel que fa al públic, la Fira d’Artesans ha atret un gran nombre de visitants, amb
puntes de públic dissabte a la tarda i diumenge al migdia. Tot i les previsions de
pluja, finalment el temps ha estat força favorable, excepte el xàfec de dissabte a
la nit, a causa del qual es va anul·lar la Nit de música cubana.
Les activitats de dinamització cultural i festiva que s’organitzen a l’entorn de la
Fira també han tingut molt bona acollida (a la sardinada es van cuinar 130 kg de
peix; l’actuació d’Estoc de Veus i les Havaneres van omplir la plaça de
l’Artesania; les xocolatades i les activitats infantils van reunir un públic nombrós,
etc).
Destaca la desfilada dels capgrossos de Mollet acompanyats per la Dinga i el
Tòfol, els capgrossos de la Fira d’Artesans, que no desfilaven des de feia molts
anys. La bona acollida d’aquesta activitat, tant per part dels Geganters com del
públic, fa pensar l’organització en repetir-la de cara a les properes edicions.
Una menció especial és per als veïns de la Fira. L’Ajuntament de Mollet vol
reconèixer, un any més, la gran tasca que fan i l’alt nivell de compromís que
tenen amb l’esdeveniment, amb la decoració dels carrers, acollint els artesans,
organitzant esdeveniments, etc. La regidora de Cultura ha volgut reconèixer el
paper dels veïns perquè “sense ells, la Fira d’Artesans de Mollet no hauria
mantingut al llarg dels anys el caire de calidesa humana que desprèn i que
la fa diferent de la resta de fires del país”.

Per últim, els darrers anys la Fira d’Artesans també s’ha convertit en una bona
ocasió per dinamitzar el comerç de la zona. Així, nombrosos comerços del carrer
de Gaietà Ventalló (alguns dels quals també són artesans) van posar parada al
carrer, fet que va coincidir també amb la jornada de botigues al carrer al c.
Barcelona.

El Carnaval a la Fira
Aquesta edició, els carrers de la Fira estaven decorats amb motius
carnavalescos. I és que per tercer any consecutiu, el Centre d’Estudis Molletans
ha col·laborat amb la Regidoria de Cultura en l’exposició de la Fira d’Artesans a
La Marineta. El tema d’enguany ha estat el Carnaval de Mollet, i es mostren
fotografies antigues, cartells, vestits i altres materials relacionats amb la
celebració d’aquesta festa i que han estat aportats per ciutadans de manera
voluntària. Així mateix, el Servei Local de Català també ha fet la seva aportació
amb un recull de fraseologia sobre el Carnaval. L’exposició es pot visitar fins al
27 d’octubre i és el tret de sortida de les Jornades del CEM que tindran lloc els
dies 14 i 15 d’octubre.
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