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- Nota de premsa -

La Fira d’Artesans de Mollet arriba a la trentena edició
Els dies 13, 14 i 15 de setembre, Mollet celebra la trentena edició de la Fira
d’Artesans, que omple el nucli antic de la ciutat amb un centenar de
parades d’artesania. Per commemorar el 30 aniversari de la Fira es
descobrirà un mural commemoratiu a la plaça de l’Artesania.
La Fira d’Artesans de Mollet s’inaugurarà divendres 13 de setembre, a les 7 de
la tarda, amb la inauguració de l’exposició Eines i estris del camp de Can
Pacià, que mostra una part de la donació dels propietaris d’aquesta masia a la
ciutat. L’acte es farà al Centre Cultural La Marineta i, tot seguit, a les 8 del
vespre, es procedirà a la descoberta d’un mural de ceràmica a la plaça de
l’Artesania per commemorar els 30 anys de la Fira d’Artesans. El mural és obra
de l’artesana Núria Soley.

Prop d’un centenar de parades d’autèntica artesania
La Fira d’Artesans és una de les fires que millor aguanta la crisi i, durant els
darrers anys, ha mantingut estable el nombre de parades d’artesania. Aquest
any s’instal·laran un total de 85 parades als carrers de Portugal, del Sol, del
Doctor Robert, de Can Pacià i la plaça de l’Artesania.
Per tal de preservar la qualitat d’aquesta Fira que compta amb 30 anys
d’història, només hi poden participar autèntics productors artesans, cosa que
queda palesa amb la mostra d’oficis en la qual l’artesà ens ensenya com
treballa i ens permet participar. En edicions anteriors, per exemple, hem pogut
veure com treballen ferradors de cavalls, matalassers, boters, constructors de
gegants, espardenyers, vidrers, titellaires o forners.
A la Fira d’Artesans d’enguany trobarem productes de ceràmica, porcellana,
papereria, marroquineria, estores, seda, fusta, joieria, espelmes, tèxtil,
joguines, mobles, encens, ungüents, vidre i productes gastronòmics (olis, mel,
fruits secs, torró, pa, dolços, vins, embotits, anxoves, formatges...).

Música i activitats a la Fira
Un de les principals novetats d’aquest any serà l’estrena del nou espectacle de
la compnyia molletana Galiot Teatre, la qual va néixer dins la Fira d’Artesans.
Enguany estrenarn un espectacle itinerant que es titula Grans titelles rodants i
es podrà veure el diumenge a 2/4 de 12 del migdia i a les 6 de la tarda.
Com cada any, els Castellers de Mollet organitzen una actuació castellera en el
marc de la Fira. Serà diumenge al migdia acompanyats pels Castellers de
Santa Coloma i els Torraires de Montblanc.

Diumenge a les 7 de la tarda, hi haurà l’actuació de dues entitats que van
néixer també en el marc d’aquesta històrica fira: l’Associació Musical Pau
Casals i la Companyia de Sarsuela de Mollet. L’actuació, a la pl. Artesania,
començarà a les 7 de la tarda.
Altres activitats que animaran la Fira seran els jocs infantils dinamitzats pels
esplais de la ciutat, una audició de sardanes amb la Cobla Nova Vallès, tallers
de manualitats infantils i el ball popular amb Rubén. Dissabte a la nit, com és
tradicional, es farà el concert d’havaneres i cremat de rom, amb el grup Norai.

Els veïns de la Fira decoren els carrers
Per tal de donar un caire festiu als carrers, l’Associació de Veïns de la Fira
d’Artesans és l’encarregada d’idear i crear tota la decoració. La temàtica
d’enguany és hawaiana, amb palmeres i flors que recordin aquest paradís per
engalenar els carrers durant tots aquests dies. Els veïns ja fa dies que treballen
en la decoració de la Fira i esperen que el temps i la pluja els ajudin a tenir uns
carrers ben lluïts per a l’ocasió.
A més, l’Associació de Veïns de la Fira s’encarrega de bona part de la
dinamització, amb una sardinada popular el divendres al vespre i xocolatada
dissabte i diumenge al matí.
Adjuntem el programa de la Fira d’Artesans.
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