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Molta assistència de públic i de paradistes a la XXIX
Fira d’Artesans de Mollet del Vallès
El bon temps ha acompanyat una Fira d’Artesans que enguany ha crescut
en nombre de paradistes i de participació de públic respecte de l’any
passat
La gran diversitat de mestres de l’artesania degudament certificats vinguts de
diversos indrets; així com la massiva assistència de visitants de la ciutat i de
fora, fan que la Fira d’Artesans de Mollet del Vallès sigui, després de 29 anys
consecutius una de les més reconegudes de tot Catalunya pel que fa a
productes molt diversos de creació artesana i d’artesans que mostren en
directe com els fan. Amb aquesta finalitat, ara fa uns anys, l’Ajuntament de
Mollet va apostar per tenir paradistes de primer nivell, amb documentació que
els reconeix com a artesans autèntics.
En paraules de Josep Monràs, alcalde de Mollet, “la Fira d’Artesans de Mollet
és un referent per a tot Catalunya, la qual cosa fa que molts dels paradistes
repeteixin any rere any i desitgin continuar venint-hi”. L’alcalde ha dedicat un
especial reconeixement “al potencial dels veïns i veïnes que organitzen
conjuntament amb l’Ajuntament aquesta Fira i la fan possible”.
L’exposició del Centre Cultural La Marineta Patchwork, de Cati Palma, va ser
l’entorn escollit per fer la presentació, divendres, de la XXIX Fira d’Artesans de
Mollet; una exposició que va ser el tret de sortida d’aquesta cita cultural de la
comarca; les activitats organitzades a l’entorn de la Fira com la sardinada, els
tallers de manualitats infantils, les actuacions dels Castellers i de l’Esbart
Dansaire, entre d’altres, han omplert de gom a gom els espais de la ciutat
destinats tot un cap de setmana a aquest esdeveniment molletà. Enguany, la
creació del nou espai dedicat als putxinel·lis amb representacions del grup
molletà Galiot Teatre durant tot dissabte i diumenge cada mitja hora, ha tingut
una molt bona acollida per part de les famílies que han visitat la Fira.
(adjuntem fotografies)
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