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300 persones que van provar
alguns dels torrons artesans que sis pastisseries del
municipi han preparat per a
aquest Nadal. En la degustació es podia escollir des dels
torrons més tradicionals,
d’ametlles o de gema, als més
innovadors com el torró de
quicos o el torró de peta-zeta,
acompanyats sempre d’una
copa de cava.
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MÉS DE 5.000 VISITANTS
A LA FIRA DE NADAL

Un centenar de parades van participar en la Fira de Nadal que es va celebrar dissabte a Sant Celoni

Sant Celoni viu el Nadal al carrer
El municipi ha celebrat amb molta participació la Mostra de Torrons i la Fira de Nadal
Sant Celoni

Als carrers més cèntrics de
Sant Celoni s’ha començat a
respirar aquest cap de setmana ambient de Nadal amb la
Mostra de Torrons i Cava i la
Fira de Nadal, que ha servit
perquè els establiments del
municipi poguessin promoure’s i perquè alguns fessin les
primeres compres per a les
festes. La bona participació,
tant a la Mostra de Torrons
com a la Fira, ha fet que
aquestes activitats s’hagin
consolidat del tot entre els
veïns.
La Mostra de Torrons i
cava d’aquest divendres a la
plaça de la Vila va mantenir
la participació respecte a
l’any anterior amb prop de
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Les parades oferien productes molt diversos als visitants

Dissabte, unes 5.000 persones van visitar la Fira de
Nadal, instal·lada al carrer
Major, la plaça de la Vila, la
plaça d’en Nicola i al carrer
Anselm Clavé. Aquesta fira,
que va canviar el format
l’any passat i que està adreçat especialment als comerços de Sant Celoni per poder
mostrar els seus productes
i arribar als clients, ha estat
una de les més grans que hi
ha hagut a Sant Celoni amb
un total de 100 parades participants.
Una vuitantena d’aquestes
parades eren d’establiments
del mateix poble i que oferien productes molt diversos,
des de roba o pastisseria a
calefaccions, mentre que
també hi havia una desena
d’artesans de Sant Celoni
i d’altres artesans de fora,
que van acabar d’omplir els
carrers.
En general, tots els participants estaven molt satisfets i van quedar sorpresos
del gran nombre de gent
que va visitar la fira i es va
passejar pels carrers del
centre de la població. El que
van destacar, també, era
que les vendes havien estat
fluixes. No obstant això, els
comerciants asseguraven
que la Fira havia servit per
promoure els seus productes de cara a les festes de
Nadal. A la tarda, es van
repartir 400 gotets de brou,
que es van acabar en un
moment. El grup d’escoltes
de l’Erol va col·laborar en el
repartiment dels gotets.
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Molts nens i nenes van sortir
dissabte a la tarda al carrer
per donar la benvinguda,
un any més a la mascota
del Parc Infantil de Nadal
de Granollers (Pingra), el
Pinguai, que aquesta vegada
també anava acompanyat de
la seva amiga, l’Espingueta.
Tots junts van participar en
la tradicional festa de BenPinguda a la plaça Perpinyà

en què no hi va faltar la
música, les cançons i l’animació del grup El Tramvia
Blanc, que va fer ballar petits
i grans. A la festa tampoc hi
van faltar la xocolata i les
galetes del PIN.
Tant el Pinguai com l’Espingueta seran presents al
Palau d’Esports durant els
quatre dies que se celebri
el Parc Infantil de Nadal de
Granollers, del 27 al 30 de
desembre, amb entreteniments per a tota la família.
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Els infants de Granollers
donen la benvinguda al
Pinguai i l’Espingueta

L’Espingueta va ballar al costat dels més petits al so de la música d’El Tramvia Blanc
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