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l canvi de localització 
ha estat un encert”, 
expliquen Sergi Tri-
lla, regidor de Pro-
moció Econòmica de 

l’Ajuntament de Vilanova del 
Vallès, i Maite Julià, de l’em-
presa Xalem, organitzadora de 
la fira. El trasllat de l’esdeveni-
ment de la pista poliesportiva 
a la plaça dels Països Catalans 
ha permès gaudir d’un espai 
més ampli i agradable. Julià 
destaca sobre el canvi de lloc 
que la fira “ha estat més acces-
sible per a tothom, i afavoreix 
que els vilanovins la sentin més 
seva”. Així, “la valoració gene-
ral és que aquest espai té un 
caliu molt especial i transmet 
l’energia del jardí que l’envolta 
i tot flueix millor”. 

El comerç i la restauració, 
beneficiats
Trilla i Julià conclouen, sobre 
aquest aspecte, que “la pista 
poliesportiva tenia avantatges, 
com ara que no hi incidia ni el 
sol ni la pluja, però potser era 
una mica allunyada del centre 
del poble”: “Creiem que amb 
aquest canvi hem assolit que 
també el comerç i la restaura-
ció del poble en surtin benefi-
ciats.”

Els assistents van poder 
gaudir d’una infinitat de pro-
postes dolces, atractives, amb 
colors, sabors, mides, formes i 
varietats per a tots els gustos, 
en una fira temàtica i artesana 
“sobre el que més agrada”, 
afegeix Sergi Trilla, que ha con-
solidat la continuïtat i la seva 
expansió amb un paper desta-
cadíssim de l’oferta de tallers.

Trilla ens recorda les difi-
cultats amb què es va fer la fira 
de l’any passat: “Va coincidir el 

segon dia amb l’1 d’octubre i els 
fets que tots sabem.” Una si-
tuació que “va comportar que 
l’esdeveniment no tingués l’èxit 
dels anys anteriors”. Amb tot, 
el regidor posa l’èmfasi en la 
feina prèvia enguany i el marc 
de confiança establert amb els 
paradistes, “perquè el record 
de la majoria era que la caixa 

va quedar mig buida”. Aquesta 
ha estat també una de les claus 
de l’èxit de l’edició d’aquest 
any, que ha acollit “més de 
cinquanta expositors, quaranta 
tallers i música en viu”.

Desenes de tallers
Maite Julià, mirant endavant, 
destaca el potencial del nou 

espai de la fira, “on hi ha raco-
nets tranquils amb ombra, on 
la gent s’ha assegut a gaudir 
dels dolços i a conversar, es-
pais perquè els més menuts 
juguin... i la biblioteca aquí 
mateix, per acollir les desenes 
de tallers que es van succeint 
durant el cap de setmana”.

Quant a la valoració d’as-
sistència, Trilla i Julià ens 
expliquen: “La fira, en hores 
punta, ha estat molt plena, i 
ens en donen una referència 
les vendes de les parades, 
força bones en alguns sectors 
i molt bones en uns altres.” 
Ambdós responsables desta-
quen “el triomf dels tallers de 
xocolata que es van realitzar 
a la Biblioteca Contravent, 
impartits per Alex Lera de la 
Pastisseria Sant Llehí, de Sant 
Antoni de Vilamajor, i Marc 
Rodellas de la Pastisseria Ro-
dellas, de Sant Celoni, i actual 
director de l’Academy Escri-
bà”. També ressalten ‘l’èxit 
del col·lectiu la Cuina a Sils, 
que va aportar a la fira un va-
lor afegit amb la seva cuina de 
xup-xup”, com també “l’escola 
d’aromateràpia del vilanoví 
Enrique Sanz, que va fer una 
demostració d’olis essencials 
en cuina, i la vilanovina Mirna 
Ivorra, que va ensenyar la 
manera d’elaborar cupcakes; la 
nova escola Cambridge School 
Vilanova també va oferir cui-
na en anglès, i fins i tot dolços 
casolans per a les mascotes, 
gats i gossos!”

Trilla i Julià, pensant en el 
futur de la fira, expliquen com 
a punts que caldrà estudiar 
“la millora de la localització 
d’algunes parades en alguns 
espais i l’ampliació de l’horari 
de l’espai gastronòmic”. 

Èxit de la VIII Fira del 
Llaminer de Vilanova del Vallès
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