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- Nota de premsa La Fira d’Artesans se celebra el proper cap de setmana als carrers del
nucli antic

La Fira d’Artesans de Mollet, un referent a Catalunya
Els dies 19, 20 i 21 de setembre, Mollet celebra la Fira d’Artesans,
nascuda ara fa 31 anys per iniciativa del veïns del nucli antic de la ciutat.
La Fira és tot un referent a Catalunya i no seria possible sense la
dedicació i implicació del teixit social.
La Fira d’Artesans de Mollet s’inaugurarà divendres 19 de setembre, a partir de
les 7 de la tarda, amb l’obertura de l’exposició El tèxtil a Mollet, desenvolupada
pel Centre d’Estudis Molletans gràcies a col·laboració de nombroses persones
de la ciutat que han aportat records, fotografies, eines, peces, etc, del passat
tèxtil del municipi. L’exposició “marca el pas del Mollet agrícola a l’industrial,
a través del tèxtil, basat en el cotó i la pell”, explicava la regidora de Cultura,
Mercè Pérez.
L’acte es farà al Centre Cultural La Marineta i, tot seguit, es procedirà a la
tradicional passejada per la fira, per tal de donar la benvinguda a tots els
firaires.
Durant aquesta edició, la plaça de l’Artesania, centre neuràlgic de la Fira,
estrenarà una nova placa que ha estat dissenyada i creada de manera
artesana pels nois i noies usuaris de l’Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats (adjuntem fotografia).

Més de 70 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 força estable el nombre de parades. Enguany s’hi
podrà trobar 77 parades d’artesania, un xic menys que l’any anterior, ja que
coincideix amb altres fires arreu del territori. Tot i això, l’Ajuntament ha rebut
105 sol·licituds, però prop d’una trentena s’han tirat enrere per no complir amb
els estrictes requisits de qualitat i artesania que es requereixen.
A la Fira d’Artesans de Mollet 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, pa, dolços, vins, embotits, anxoves, formatges...). La majoria dels
artesans són procedents de Catalunya, un total de 9 són molletans, i enguany
també hi ha un artesà hongarès (Fauna Joguines – l’empresa està domiciliada
a Barcelona, però l’artesà és hungarès).
Dissabte i diumenge, també s’hi podrà trobar una parada del projecte europeu
URBACT II “Diet for a Green Planet”, en el qual hi participa Mollet del Vallès,
juntament amb altres municipis de Suècia, Polònia i Lituània.

El veïnat i la ciutat s’impliquen en la Fira
Un dels trets que diferencien la Fira d’Artesans de Mollet d’altres fires
d’aquestes característiques és la gran implicació del veïnat. L’Associació de
Veïns de la Fira d’Artesans s’encarrega cada any d’idear i crear tota la
decoració, d’acollir els artesans i d’organitzar activitats obertes a tota la
ciutadania, com la sardinada, les xocolatades i la música, en col·laboració amb
l’Ajuntament.
És una fira emblemàtica, de 31 anys, que no seria possible sense la dedicació
dels veïns i altres entitats de la ciutat (Castellers de Mollet, Tradicions i
Costums, els centres regionals, esplais, l’Esbart Dansaire, etc). En aquest
sentit, l’alcalde, Josep Monràs, ha destacat que “la gran fortalesa de Mollet és
el nostre teixit social, el gran nombre d’entitats que tenim que treballen de
la mà de l’Ajuntament, com a punt de trobada i amb complicitat”.
Els carrers del nucli antic estaran decorats com un gran jardí i, com a novetat
d’aquest any, es penjaran banderes de les comunitats d’arreu d’Espanya, en
referència a la procedència de tots els ciutadans i ciutadanes de Mollet i dels
firaires que han participat al llarg dels 31 anys d’història.
Adjuntem el programa de la Fira d’Artesans.
Mollet del Vallès, 15 de setembre de 2014
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