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En la seva doble condició d’artesana 
i periodista, Sílvia Solans ha elabo-
rat un reportatge sobre la dificultat 
que tenen els creadors locals per po-

der exposar a algunes de les fires del 
sector que s’organitzen a Osona i el 
Ripollès. Llicenciada en Ciències de 
la Comunicació i traductora d’an-

glès, Solans fa vuit anys que es de-
dica professionalment a l’artesania 
en esmalts des del seu taller de Sant 
Quirze de Besora.

Els artesans volen treballar ‘a casa’
Els creadors locals es queixen que els és difícil poder tenir parada als principals esdeveniments firals d’Osona i el Ripollès

JO
R

D
I 

PU
IG

Una imatge de les parades del Mercat Medieval de Vic a la plaça de la Catedral, en l’edició de l’any passat

Sant Quirze de Besora

Sílvia Solans

Amb 370 parades provinents 
de tot l’Estat espanyol, l’any 
passat el Mercat Medieval 
de Vic va deixar de banda 
diversos artesans osonencs. 
Es tracta d’un problema 
habitual que es repeteix a 
diverses fires d’artesania. 
“M’han exclòs dels mercats 
medievals de Vic i Ripoll 
quatre anys seguits”, comen-
ta l’artesà en esmalts de Sant 
Quirze de Besora Javier Cos-
ta. “Tinc dos amics artesans, 
un de València i l’altre de 
Barcelona, que es queden a 
dormir a casa meva perquè 
fan aquestes fires, mentre jo 
no hi puc participar”. 

L’artesana tèxtil de Torelló 
Judith de Lanuza també ha 
estat rebutjada a diversos 
mercats: “No m’accepten a 
les fires importants de la 
comarca, sempre em diuen 
que està ple i em posen en 
llista d’espera. Els artesans 
d’Osona hem de fer 300 qui-
lòmetres per fer una bona 
fira, tenint Vic al costat, que 
segons diuen és una ciutat de 
fires i mercats. Doncs no pas 
per a nosaltres”. Una recone-
guda ceramista d’Osona, que 
no vol que s’esmenti el seu 
nom, també comenta que es 
troba amb aquestes dificul-
tats: “A Ripoll, però, m’han 
dit que el proper any sí que 
comptaran amb mi”.  

La responsable de Fires 
d’ImpeVic, Quima Vila, afir-
ma que ja s’estan fent acci-
ons per solucionar el proble-
ma: “El Mercat Medieval s’ha 
subcontractat al llarg dels 

anys a les empreses, enguany 
hi haurà un canvi de rumb ja 
que Impe es responsabilitza-
rà directament d’escollir els 
expositors. Els nostres crite-
ris seran promocionar la part 
artesana del mercat i priorit-
zar la gent d’Osona, sempre 
que compleixin els requisits 
d’admissió”.

Pel que fa al Mercadal de 
Ripoll –la propera edició se 
celebra els dies 10, 11 i 12 
d’agost–, el regidor de Cul-
tura, Ramin Prat, replica que 
“durant set anys el Mercadal 
el va portar Pegasus, ara en 

fa dos que hem contractat 
l’associació Sargantana. 
Donem tota la confiança als 
organitzadors i un dels cri-
teris ha de ser la proximitat 
dels artesans, que siguin 
de la comarca. Però també 
s’ha de tenir en compte la 
varietat de l’oferta i altres 
requisits”. 

Judith Camps, presidenta 
de l’associació d’artesans 
Introart, confirma les quei-
xes d’alguns socis i fa una 
crida a les institucions: 
“Introart sempre ha estat 
disposada a col·laborar en 

l’organització i selecció d’ar-
tesans per a les fires de la 
nostra comarca.”

D’altra banda, diversos 
artesans han comentat que la 
fira de Nadal de Vic té poca 
entitat i que si es millorés la 
seva infraestructura atrauria 
més visitants. “La fira de 
Nadal sempre l’ha organit-
zada el Col·lectiu d’Artesans 
d’Osona”, explica Quima 
Vila, “ens refiem del seu cri-
teri i compten amb el suport 
econòmic i logístic d’Im-
peVic”. Preguntat sobre el 
tema, Valentí Rubió, membre 

del col·lectiu, es mostra satis-
fet amb la fira: “Cerquem 
l’artesà d’ofici, la varietat de 
l’oferta i la gent de la comar-
ca. I ens agrada l’entorn de 
les voltes de la plaça Major; 
l’estètica dels estands no ens 
convenç, són cars i probable-
ment ens obligarien a canvi-
ar d’ubicació”.

Alguns artesans d’Osona 
opten per passar el Nadal 
lluny de casa, com l’orfebre 
de Torelló Josep Povedano. 
“Fa molts anys que he de sor-
tir a vendre fora, com molts 
altres artesans”, explica.

“És un problema 
general a tot 
Catalunya”, afirma 
l’artesà Javier Costa
“A les fires del nord d’Es-
panya s’estipula un 80% 
d’artesans de la terra i un 
20% de convidats. Aquí, amb 
la mena de fires que tenim, 
no m’hi guanyaria la vida”. I 
Costa conclou: “És un proble-
ma general a tot Catalunya. 
No existeixen polítiques 
decidides per comercialitzar 
l’artesania local, cosa que té 
importants implicacions eco-
nòmiques. Al País Basc, Cas-
tella o Galícia els artesans de 
la terra tenen prioritat abso-
luta a l’hora de participar 
als esdeveniments finançats 
amb diners públics, creant 
sinergies econòmiques en 
benefici del territori. Saben 
molt bé que si la majoria 
d’expositors són de fora els 
guanys marxen fora. Això 
aquí no ho tenim clar”, clou.

Aplec de Santa 
Magdalena  
a Vallfogona

Vallfogona La Comissió de 
Festes de Vallfogona ha orga-
nitzat per aquest diumenge 
l’aplec de Santa Magdalena. 
Els actes començaran a les 9 
del matí amb la sortida a peu 
cap a Santa Magdalena. La 
trobada serà al carrer Puig 
Estela. Un cop arribats a l’er-
mita de Santa Magdalena es 
farà una missa a 2/4 de 2 del 
migdia. Després de la missa 
hi haurà un dinar popular 
amb tots els participants a 
l’aplec a la zona de Planis-
sars.

Ribes celebra el 25è 
aplec de sardanes 
aquest diumenge

Ribes de Freser Els sarda-
nistes de la Vall de Ribes 
estan d’enhorabona perquè 
aquest diumenge se cele-
bra una edició especial de 
l’aplec de sardanes a Ribes de 
Freser. Es tracta de l’edició 
25a i durant tot el dia a la 
plaça del Mercat s’hi podran 
ballar sardanes. Les cobles 
que hi actuaran són la Jove-
nívola de Sabadell, la Mari-
nada i la Ciutat de Girona. 
Com cada any aquest aplec 
també disposa del seu propi 
llibret amb tots els actes.

Setcases homenatja 
la gent gran amb 
una missa i un dinar

Setcases La gent gran serà la 
protagonista aquest diumen-
ge a Setcases. L’Ajuntament 
ha organitzat un homenatge 
per a la gent gran del poble 
amb diversos actes. Tot ple-
gat començarà a 3/4 d’1 amb 
la trobada a la plaça dels 
Estudis. Tot seguit comen-
çarà una missa, i a 3/4 de 2 
hi haurà la recepció per part 
dels homenatjats de l’alcalde 
de Setcases, Jaume Busquets. 
La festa acabarà amb un 
dinar d’homenatjats i famili-
ars i amics.

Olost i Oristà 
viuran la recta 
final del cicle Solc

Olost/Oristà El Solc d’allà 
enllà, aquest dissabte a 
Olost, serà el penúltim dels 
espectacles que es podran 
viure del 18è cicle Solc. A 
partir de les 6 de la tarda hi 
haurà un taller de danses de 
Castella; a les 9, la taverna 
amb degustació de menjars, 
i a les 11 de la nit, actuació 
de Vigüela (Castella) i Kor-
rontzi (País Basc). El cicle es 
tancarà diumenge a la tarda 
a Oristà, amb l’actuació de 
Es Revetlers (Mallorca) i Els 
Groullers (Gironès).

Botigues al carrer, 
aquest cap de 
setmana a Vic

Vic Aquest divendres, a 
partir de les 5 de la tarda, 
començarà l’edició d’estiu 
de la Botiga al Carrer, orga-
nitzada per CentreVic. La 
jornada s’allargarà durant 
tot el dissabte, i ocuparà la 
rambla del Passeig, la del 
Carme i el primer tram del 
carrer Manlleu. En total, 
90 carpes que oferiran els 
productes de sempre, però a 
l’exterior. Paral·lelament, es 
faran diversos actes com una 
flashmob, concerts, teatre o 
tallers infantils. 


