
















La Fira del Camí Ral va tornar a omplir de visitants el nucli antic de 
Vilanova del Camí. Artesans, vells oficis i espectacles van aconseguir 
novament una atractiva combinació que va convidar a passejar milers de 
persones pels carrers del municipi.

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, va fer una bona 
valoració de la Fira i en va destacar l'organització que enguany va anar a 
càrrec de Geogràfica Mapamundi. La Fira, que es va desenvolupar sense 
incidències, explica Barón, “estava més ordenada i el circuit va 
permetre visitar-la sense angoixes ni aglomeracions excessives”. 

La mostra d'artesans locals ha funcionat molt bé i 
repetirà l'any vinent

La primera mostra d'artesans locals també va ser tot un èxit segons 
explicava Jordi Barón. L'objectiu d'aquesta mostra era donar a conèixer 
els artesans locals i els productes que fan. Productes, ha afegit el regidor, 
“de gran qualitat que cal posar en valor i contribuir a fer-los 
visibles”. El bon resultat de la mostra, assegura Barón, esperona la 
regidoria a seguir explorant aquesta via de promoció i està segur que la 
segona edició sumarà nous projectes. 

A banda de la mostra d'artesans locals, una altra de les novetats 
d'aquesta dissetena Fira del Camí Ral van ser els espectacles medievals 
que s'havien programat des de les onze del matí fins a les sis de la tarda. 
Les diferents mostres de teatre que es van anar succeint tant  a l'espai 
Àgora, ubicat en dos escenaris a la plaça del Mercat, com als diferents 
carrers que ocupava la Fira, van ser un atractiu per als visitants i un 
element dinamitzador important de la Fira. 

Les atraccions infantils com el taller d'encunyació de monedes, el 
galliner, les bombolles gegants i sobretot la caravana de burrets van 
tornar a fer de la Fira del Camí Ral un esdeveniment comercial i lúdic 
per gaudir amb tota la família. 

El tret oficial de la Fira del Camí Ral va ser la missa en honor a Sant 
Hilari que enguany va tornar a comptar amb la participació de les 
pubilles de Vilanova del Camí i de la pubilleta i l'hereuet, que van ser els 
encarregats de fer les ofrenes. 

També es va comptar amb l'assistència de la diputada convergent Maria 
Senserrich, que després de l'Ofici, va visitar la Fira acompanyant les 
primeres autoritats locals, l'Alcaldessa Vanesa González i Jordi Barón, 
Primer Tinent d'Alcalde.
















