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Aquest cap de setmana, els carrers del nucli antic
acolliran la XXXIII Fira d’Artesans de Mollet
Del 16 al 18 de setembre, els carrers del nucli antic de Mollet acolliran la
XXXIII edició de la Fira d’Artesans, una de les fires d’artesania més
reconegudes de Catalunya. S’hi aplegaran prop d’un centenar de parades
d’autèntics productors artesans.
Durant els darrers anys, la Fira d’Artesans ha mantingut un nombre molt estable
de parades d’artesania. Enguany se n’hi esperen més de 90, que se situaran al
llarg dels 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, 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. Enguany
podrem trobar demostracions artesanes i tallers familiars de pa, totxos en
miniatura, cuir, fang, màscares, sols i antifaços.
Pel que fa als productes hi 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...).

El Carnaval, a la Fira d’Artesans
La Fira d’Artesans s’inaugurarà divendres 16 de setembre, a les 8 del vespre
amb una exposició dedicada al Carnaval. Igual que en les dues últimes edicions,
el Centre d’Estudis Molletans (CEM) ha col·laborat activament amb la Regidoria
de Cultura en la Fira d’Artesans mitjançant l’exposició a la Marineta El Carnaval
de Mollet.
La Marineta mostrarà aproximadament un centenar de fotografies aportades per
diverses persones que van respondre a la crida feta per l’Ajuntament i el CEM,
altres documents i materials que ens ajudin a conèixer com es vivien els
carnavals de la ciutat des de primers de segle, passant pels anys de la República
i la prohibició en els anys de la dictadura.

La implicació dels veïns de la Fira d’Artesans
Una de les singularitats de la Fira d’Artesans és la gran implicació del veïnat en
l’organització. Una de les tasques que afronten cada any amb més il·lusió és la
decoració dels carrers, que fan de manera totalment artesana. Aquesta edició, la

temàtica escollida ha estat el Carnaval, per donar continuïtat a l’exposició. Així,
podrem veure elements carnavalescos decorant els carrers del nucli antic en ple
mes de setembre. A més, el visitant també tindrà l’oportunitat de participar en
tallers per fer màscares i antifaços.
Els veïns són els amfitrions de la Fira i, com a tal, s’encarreguen de la sardinada
popular de divendres al vespre, la xocolatada infantil, el rom cremat, etc.

Festa i tradició
La Fira d’Artesans compta amb un programa cultural i festiu on no hi falta la
tradició, amb castellers, capgrossos i sardanes; la música, amb una nit de música
cubana i l’actuació del conjunt vocal Estoc de Veus; la cantada d’havaneres de
cloenda.

Adjuntem el cartell i el programa de la Fira.
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