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          Mercats de Nadal
Com tots els Nadals els pobles de la nostra comarca
celebrem els Mercats de Nadal que contribueixen  a
fomentar  el  comerç  de  proximitat,  el  consum
responsable de productes de la terra o artesanals i
que ofereixen una alternativa  al  consum global  i
massiu.

Un dels mercats més coneguts és la Fira de Santa
Llúcia que enguany se celebra, del 28 de novembre
fins al 23 de desembre, al voltant de la Catedral de
Barcelona. Les paradetes estan situades davant de
la Catedral, en ple barri gòtic, dins el casc antic de
Barcelona. En aquest mercat s'hi venen figures per
al  pessebre,  arbres  de  Nadal,  adornaments,
pastissets  i  coses  fetes  a  mà  (artesania).  Les
paradetes de figuretes per al pessebre, de fang o
de plàstic, es situen davant mateix de la Catedral i
les d'avets, els tions, la molsa, el vesc, els llums i
altres  ornaments   també  davant  de  la  catedral,
però  a primera línia.

A Barcelona també podem trobar una altra mercat
a l'avinguda Gaudí, al costat de la Sagrada Família.
En  aquesta  fira  també  hi  podem  trobar  articles
clàssics de Nadal. La Fira s'ha convertit en un dels
mercats més tradicionals de Barcelona, es composa
d'un centenar d'expositors,  artesans  i  artistes.  La
Fira  també  es  va  iniciar  el  28  de  novembre  i
romandrà oberta fins el 23 de desembre.

A més, la Gran Via de Barcelona, entre els carrers
Entença i Muntaner, celebra un mercat de Nadal,
en aquest  cas està dedicat ,  exclusivament a  les
joguines. Es divideix en dues parts, la zona de les
joguines , prop de la Plaça de Catalunya  i la zona
d'artesania,  prop  de  la  Plaça  Espanya.  Aquest
mercat  va obrir les portes el 29 de novembre  i
romandrà obert fins al 23 de desembre.

Al marge de les fires i mercats de Barcelona, a la
nostra comarca, el Vallès Oriental, hi trobem fires i
mercats de Nadal en la majoria dels pobles. A Lliçà
d'Amunt i  Lliçà de Vall,  per exemple  la  Fira  de
Nadal es va celebrar el cap de setmana  del 13 al

14 de desembre, a Cardedeu fan la Fira del Torró
Artesà...però un dels més importants i concorreguts
és el de la capital de la nostra comarca: Granollers.
Per Nadal, en els carrers de Granollers, a part del
mercat  de  figuretes  i  estris  per  al  pessebre,
ornaments   nadalencs,  artesania  i  objectes  de
regal..., a la plaça de la Porxada, la Plaça de les
Olles..., també podem trobar arbres i plantes a la
Plaça  de  l'Església.  Però  també  podem  trobar
propostes  tradicionals  com  el Brou  de  Nadal,  el
Parc  Infantil,  el  Tió  Solidari ,  els  Tallers  de
fanalets, la recollida de cartes als Reis, als col·legis
i als barris, per part de les patges, la representació
de  Els  Pastorets  i,  l'espectacle  estrella,  la
cavalcada i la recepció dels Reis Mags.

Fira de Granollers

Una de les fires més conegudes de Catalunya és la
Fira de l'avet d'Espinelves, a la comarca de l'Osona,
enguany es celebrà del 6 al 14 de desembre de 2014
En aquesta fira hi podem trobar parades d’avets, de
productes  naturals  i  artesanals,  però  també
exposicions i espectacles. 

Fira d'Espinelves


