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Les fires i les festes del cap de
setmana de la Puríssima
Arriba el pont de la Puríssima i comencen les fires nadalenques. Per poder aprofitar aquests dies,
hem preparat un recull de les fires i festes més destacades que se celebren arreu de Catalunya.
Mercat Medieval de Vic. Del 6 al 8 de desembre la ciutat osonenca acollirà una de les cites més
importants del calendari vigatà. Ofereix una gran varietat de productes artesans (gastronomia,
joguines, productes tèxtils, perfums o sabons), demostracions d'antics oficis i espectacles que
transportaran els visitants a l'època medieval. Més informació
(http://www.naciodigital.cat/noticia/79039/mercat/medieval/vic/acollira/campament/setge)

El Mercat Medieval de Vic. Foto: Adrià Costa

Fira de Mostres d'Amposta. Del 5 al 8 de desembre se celebrarà a Amposta una de les fires
més importants de Catalunya per les seves ofertes industrials, agrícoles i comercials. Els visitants
podran veure diverses exhibicions i demostracions eqüestres, passejar pels diversos estands i
altres activitats esportives i paral·leles. Més informació (http://www.firaamposta.cat/)
Fira d'Hivern de Porqueres. Del 5 al 8 de desembre s'organitza aquesta tradicional fira, que té
l'artesania com a protagonista. S'hi podran trobar tot tipus de productes i activitats, com un
concurs de dibuix sobre asfalt, un concurs d'allioli, el Gran Dictat de Porqueres, la cursa popular
o la fira del petit mercader. Com a novetat, s'ha programat una visita guiada al castell de
Porqueres. Més informació http://www.porqueres.cat/index.php/arees/festes/678-mes-duna(
quinzena-dactivitats-a-la-xix-fira-dhivern-de-porqueres)
Fira de Santa Llúcia de Canyelles. Del 6 al 7 de desembre més de 350 parades d'articles
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nadalencs, artesania i productes gastronòmics s'instal·laran a Canyelles. També es podran visitar
exposicions i fer activitats relacionades amb el Nadal, repartides pel casc antic. Més informació
(http://www.festacatalunya.cat/index.php?md=documents&accio=descarregar&id=5382&lg=cat)
Fira Mercat de Muntanya i Neu de Ribes de Freser. Els dies 6 i 7 de desembre la Vall de Ribes
acollirà aquesta fira que inclou una mostra artesana i expositors de material i serveis de muntanya
i esquí. Entre les activitats més destacades hi ha excursions amb raquetes de neu i una exposició
fotogràfica. Més informacióhttp://www.ajribesdefreser.cat/promocio-variable/fira-mercat-de(
muntanya-i-neu/)
Fira de Sant Nicolau de la Vall d'en Bas. Del 6 al 7 de desembre se celebra aquesta fira
medieval amb productes artesans, bestiar, oficis antics, música i espectacles. També es podrà
visitar una exposició dels remences, una mostra d'escuts heràldics dels senyors de la zona i una
conferència sobre els castells de l'edat mitjana. Més informació
(http://www.vallbas.cat/media/sites/31/programa-fira-de-sant-nicolau-2014.pdf)
Fira de Santa Llúcia de Barcelona. Del 13 al 23 de desembre, en aquesta històrica fira s'hi
poden trobar tot tipus de productes nadalencs: avets, decoracions, figures de pessebre, molsa,
caganers... També hi ha productes artesanals i instruments de tradició nadalenca. Més informació
(http://www.naciodigital.cat/laflama/noticia/3856/obre/fira/santa/llucia/barcelona)
Fira de l'Avet a Espinelves. Del 6 al 14 de desembre Espinelves acull una de les fires de Nadal
més singulars del territori. S'hi pot comprar un avet per Nadal i productes artesans d'alimentació,
a més de visitar exposicions sobre herbes remeieres, ceràmica, tapís o cases en miniatura. Més
informació http://blogs.guifi.net/firavet/)
(

Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat. Del 6 al 8 de desembre, aquesta fira s'ha
consolidat com una mostra interdisciplinar amb un ampli ventall d'ofertes comercials i culturals.
S'hi poden trobar espais dedicats a oficis tradicionals, una mostra de brocanters i visites
teatralitzades. També hi ha parades amb productes frescos, embotits i formatges, decoracions
nadalenques i flors. Més informació
(http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/8739BDCBA6A22957C1257957003D2BED?O
penDocument&Clau=Purissima&Idioma=ca&Seu=N)
Fira Pirineu Esport i Natura a Bellver de Cerdanya. Del 6 al 8 de desembre es pot visitar
aquesta fira anual d'esports, turisme i serveis. Els visitants trobaran informació sobre esquí,
cavalls, excursions, passejades en globus, trineus, pesca i senderisme, entre d'altres. També hi
ha un estand que ven material d'esquí d'ocasió. Més informacióhttp://www.bellver.org/)
(
Festa de l'Oli de la Fatarella. Del 6 al 7 de desembre, és una fira gastronòmica que ofereix un
esmorzar a base de clotxa (pa de pagès, botifarra, sardina de casco, tomàquets i alls), degustació
de l'oli nou i allioli. També hi ha una fira de productes artesanals, una mostra de folklore de les
Terres de l'Ebre i unes jornades gastronòmiques per degustar els productes de la zona. Més
informació http://www.lafatarella.cat/festa-oli/CA/)
(
Fira de Nadal de Ripoll. El diumenge 7 de desembre Ripoll s'omplirà de parades d'artesans,
tallers i activitats infantils. També se celebrarà un concert de nadales a ritme de jazz i es farà una
encesa d'espelmes de Ripollès.cor
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/25348/elripollescor/encendra/3000/espelmes/marato/t
v3) en benefici de La Marató de TV3. Més informació
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/publicitat/011214101700_programa%20fira%20nadal
%202014%20pdf.pdf)
Fira de la Puríssima de Les. El 7 de desembre se celebra aquesta fira de la Vall d'Aran, on s'hi
https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/25077/fires/festes/cap/setmana/purissima
Pàgina 2 de 3

poden trobar productes nadalencs, productes artesanals (mel, formatge, melmelada o paté),
regals i objectes de decoració i un mercat tradicional amb productes de llar, decoració o roba. Més
informació http://www.torismeles.com/)
(
Fira de la Puríssima de Gironella. El 8 de desembre Gironella acull aquesta fira nadalenca i
d'artesania, que també inclou la Festa del Blat de Moro Escairat. Es fa un esmorzar de germanor
amb botifarres, una trobada de gegants i grallers, un concurs d'allioli de codony i un tast de blat
de moro escairat, que és un dels productes típics del Berguedà. Més informació
(http://www.gironella.cat/index.php/actualitat/noticies/comerc/280-29a-fira-de-la-purissima-degironella)

Fira de la Puríssima de Gironella. Foto: Joan Parera
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