
MÉS DE 60 FIRES A ARTÉS 

Orígens 

El dia 30 de març de 1961, l’Ajuntament d’Artés 

acordava “organitzar una Exposición del Vehículo 

Usado y maquinaria agrícola el próximo Domingo día 9 

de abril”. El passeig Diagonal d’Artés, per la seva 

llargada i amplitud, passava a ser l’epicentre d’aquest 

nou esdeveniment comercial que ben aviat els 

habitants van sentir com a festa nostrada. 

Paral·lelament, ja des de les primeres edicions va ser 

un pol d’atracció de visitants d’arreu de la comarca. I 

això que, contràriament a la situació actual, aleshores 

Artés era un municipi amb unes comunicacions 

precàries i allunyat dels principals eixos viaris del país.  

La fira d’Artés va néixer com un certamen temàtic 

dedicat sobretot al vehicle usat. El certamen substituïa 

la fira ramadera que se celebrava històricament per cap 

d’any, el dia 1 de gener. I s’optava per celebrar-la el 

primer cap de setmana després de Pasqua, que era 

prou representatiu per als artesencs: hi celebraven la 

festa de Pasqüetes, durant la qual hi havia diferents 

activitats com processons i el ball de bastons. Amb 

aquests dos precedents, l’aposta per crear una nova 

fira que aportés dinamisme econòmic i social al poble, 

el qual “havia canviat ben poc en molts anys. Vist des 

de fora era un poble tranquil, poc conegut, poc atractiu 
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Fira’t a Artés! 
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•Maquinària agrícola 

•Vehicles clàssics 

•Artesania 

•Cervesa artesana 

•Sobirania alimentària 

•Cultura popular 

•Art 

•Comerç local 

 

 

 

Una fira en moviment 
La fira d’Artés és una mostra del dinamisme econòmic, 

cultural i social del municipi d’Artés i la comarca del 

Bages. L’origen del format actual el trobem el 1961, 

quan va néixer com a fira del vehicle usat i maquinària 

agrícola. El passeig Diagonal d’Artés, per la seva 

llargada i amplitud, passava a ser l’epicentre d’aquest 

nou esdeveniment comercial que ben aviat els 

habitants van sentir com a festa nostrada. Avui en dia 

el certamen ha esdevingut multisectorial, tot i que el 

pes de l’exposició continua recaient el sector de 

l’automoció (tant vehicles nous com d’ocasió) i la 

maquinària agrícola, sectors amb els quals és un 

referent arreu de la comarca.  



havien sigut manuals i amb tracció animal des de temps immemorials. Les motos 

també van tenir-hi diferents graus de protagonisme i, a mesura que avançaven els 

anys, es popularitzava l’ús del cotxe, cada cop més assequible per a la majoria de 

la població. Aquest context d’eclosió i generalització de l’ús de vehicles, unit al fet 

que la d’Artés va ser la primera fira de vehicles que es feia amb caràcter anual de 

tota la comarca del Bages, la va posicionar ben aviat com a referent en aquest 

sector.  

Tot i que actualment l’automoció i la maquinària agrícola són els sectors dominants 

i principals actius de la Fira d’Artés, el certamen avui ha consolidat el seu caràcter 

multisectorial, que ja des d’un bon principi hi va ser present. De fet, la fira ha anat 

evolucionant al mateix ritme que els canvis econòmics i socials. D’aquesta manera, 

al recinte firal d’Artés s’hi ha pogut veure estands d’electrodomèstics quan aquests 

es generalitzaven entre la població al mateix temps que capgiraven els hàbits 

domèstics. I avui s’hi troba, entre d’altres, expositors amb les darreres novetats 

tecnològiques quant a energies renovables i iniciatives respectuoses amb el medi 

ambient. Paral·lelament, el municipi i el seu dinamisme tant econòmic com social i 

cultural sempre hi ha tingut presència, fins al punt que en alguna edició s’havia 

dedicat un espai per a estands de les empreses del polígon industrial. La xarxa 

associativa local també hi ha tingut presència amb punts informatius: els milers de 

persones que passen anualment per la fira són una bona oportunitat per donar a 

en molts aspectes i més aviat ensopit”, relata l’historiador Josep Girabal.  

L’Ajuntament d’Artés gestiona, coordina i organitza directament aquest certamen 
que, juntament amb la Festa de la Verema del Bages s’han convertit en els dos 
esdeveniments més multitudinaris que acull el municipi. Tot i això, històricament s’ha 
comptat amb una comissió organitzadora per a cada fira. Aquestes, presidies per 

l’alcalde, compten amb una àmplia representació del teixit econòmic, social i cultural 
del poble. En el cas de la fira d’Artés en les primeres edicions pràcticament no hi 
havia ni ingressos ni despeses i els expositors no havien de pagar res. De fet, la 

intervenció de l’Ajuntament hi era més aviat escassa.  

Dels ramats a la mecanització 

La nova fira d’Artés va substituir l’activitat principal 

(la mostra ramadera) per vehicles usats (tot i que 

en les primeres edicions es va conservar certa 

activitat ramadera, que es va concentrar 

principalment en un concurs). Com destaca 

Girabal en aquells anys a Espanya gairebé tot el 

mercat de cotxes era de segona mà “ja que la 

primera gran fàbrica de vehicles de la postguerra 

(la SEAT) va treure el seu primer cotxe popular, el 

Seat 600, l’any 1957 i els subministrava amb 

comptagotes”. A la fira també s’exposava 

maquinària agrícola, just en el moment àlgid de la 

mecanització al camp: la dècada dels seixanta va 

ser l’època en què els primers tractors arribaven a 

la majoria de cases de pagès, revolucionant i 

canviant per complet els treballs agrícoles, que 
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 conèixer l’activitat que desenvolupen al llarg de l’any, com també ho fan diferents 

ONG, tant locals com de tot el país, les quals també compten amb un espai propi al 

recinte firal.  

La Fira d’Artés  ocupa avui (en condicions normals, sense Covid) un recinte firal de 

prop de 52.000 metres quadrats, més de 50 empreses expositores i rep prop de 

30.000 visitants. Fa uns anys es va optar per sectoritzar el certamen, de manera 

que les empreses expositores van quedar agrupades segons àmbit, atorgant el 

passeig Diagonal, l’eix central i vertebrador de la fira, als vehicles nous i la 

maquinària agrícola, i deixant en carrers adjacents els vehicles d’ocasió i els 

estands de la resta de sectors. Les darreres incorporacions a la fira han estat la fira 

de la cervesa artesana i un espai per a la sobirania alimentària, que havia de 

consolidar-se i créixer en l’edició de 2020, que es va haver de suspendre degut a la 

Covid. Les parades dels marxants ambulants, d’artesania i les atraccions 

completen l’activitat firal. 

Per tal de reconèixer i agrair la presència d’expositors, que formen l’eix central de 

la fira, va néixer l’anomenada Nit de l’Expositor, una trobada amb representants de 

diferents empreses que hi han participat. A l’acte, entre parlaments i d’altres 

activitats, s’hi lliuren els històrics trofeus de fira. Amb un jurat format per algun 

membre de la comissió organitzadora i especialistes (sobretot en vehicles i 

maquinària agrícola), el certamen premia el vehicle últim model presentat, 

l’expositor que ha exposat per major valor en automòbils i en vehicles d’ocasió, la 

innovació tecnològica i la iniciativa o producte més respectuós amb el medi 

ambient. Paral·lelament, hi ha el millor estand, l’única categoria que s’escull per vot 

popular. L’origen d’aquests trofeus el trobem ja a la primera fira: als organitzadors 

els preocupava la possibilitat que la primera fira fos pobra i d’aquí va néixer la 

Activitat paral·lela 

La fira no només és activitat expositiva sinó 

que ha reunit múltiples elements festius, cultu-

rals, lúdics i artístics al seu voltant. D’entre els 

que s’han consolidat, en destaca el concurs de 

Pintura Ràpida. Se’n va fer la primera edició el 

1965 i s’ha mantingut fins a dia d’avui, comp-

tant amb la participació de desenes d’artistes 

d’arreu. A nivell artístic, també hi ha la convo-

catòria per al disseny del cartell de fira, que ha 

tingut continuïtat però per amb intermitències ja 

que alguns cartells han estat encarregats a 

dissenyadors professionals. El concurs de car-

tells també compta amb categoria infantil. De la 

mateixa manera, el concurs de poesia Fran-

cesc Blancher és ja tot un clàssic en la progra-

mació cultural de l’entorn de la fira.  
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El cinema amateur també havia tingut presència a la programació paral·lela de 

fira, amb un concurs que es va convocar entre els anys 1970 i 1971. Més enllà 

dels concursos, les exposicions de pintura, fotografia o artesania són una constant 

a les fires.  

També ha canviat la presència de figures simbòliques com ara la de les pubilles, 

incloses en les activitats firals el 1968. La decisió calia emmarcar-la en el context 

de l’època: “era bonic, feia festa, es veia com una representació del poble i era un 



signe de catalanitat en una època en què el nostre país i la nostra llengua no tenien 

cap reconeixement legal”, explica Girabal. Una altra figura representada per dones i 

avui ja inexistent a la fira era la de Les Majorets. “el 1978 es va desvetllar una forta 

polèmica en el si de la comissió organitzadora sobre la conveniència o no de fer des-

filar les majorets. El paper de la dona a la societat estava canviant, i fomentar espec-

tacles d’aquestes característiques era vist com un signe de masclisme. Va ser el 

darrer any de la seva presència a la fira”.  

Artés té un potent teixit associatiu a l’entorn de la Cultura Popular i Tradicional que 

tampoc podia faltar a la festa. Els castellers Picapolls de la Gavarresa, els històrics 

bastoners i els gegants del poble aporten un clima festiu i popular a l’esdeveniment 

firal. En paral·lel, la ballada de Sardanes i una concorreguda trobada de puntaires 

són elements que també s’han anat mantenint al llarg dels anys.  

La trobada de motos clàssiques que se celebra diumenge testimonia la importància 

del sector del motor en el si de la fira d’Artés. Antigament, els espectacles de cotxes 

i motos eren un dels principals atractius de l’esdeveniment: una gimcana de motos, 

matinals de motocròs, ral·lis de cotxes antics i xous automobilístics farcien el progra-

ma de propostes. 

Amb un cap de setmana ple d’activi-

tats, són poques les entitats o iniciati-

ves culturals artesenques que al llarg 

de la història de la fira no hi hagin 

tingut presència. També cal destacar 

la implicació de les entitats esporti-

ves: el bàsquet i el futbol tenen el seu 

espai en la programació firal. La ne-

cessitat que les propostes arribin a 

tots els públics va dur a la creació 

d’una gimcana per diferents racons 

del recinte firal, l’anomenat “Gira la 

Fira”.  Tota aquesta activitat queda 

recollida en el tradicional programa 

de fira. Un document imprès, d’un 

centenar de pàgines que és tot un 

reflex del dinamisme de la fira i del 

municipi. A banda d’anuncis i progra-

mació firal, inclou entrevistes i repor-

tatges a diferents persones i temes 

d’interès d’Artés.  

Fira i covid: cap a la digitalització 

Després que el confinament i les restriccions per l’arribada de la pandèmia de CO-

VID-19 obligués a suspendre la 60a edició de la fira (2020), l’Ajuntament i la comis-

sió organitzadora van decidir que Artés no podia passar un any més sense fira. D’a-

questa manera, van optar per un model híbrid, que va traslladar l’activitat firal en una 

plataforma digital i va mantenir (i adaptar i reorientar) la programació cultural en for-

mat presencial. El reforç digital es preveu mantenir en les futures edicions: l’organit-

zació ha vist en les restriccions per COVID l’oportunitat per digitalitzar la fira i que en 

futures edicions es disposi d’una potent plataforma web que complementi l’oferta 

presencial.  

L’espai expositiu, doncs, es va traslladar a fira.artes.cat, on hi havia expositors i arte-

sans que habitualment omplen els carrers. N’hi va participar més d’una trentena, la 

majoria dels quals dels sectors de l’automoció i la maquinària agrícola i forestal, àm-

bits que han consolidat la fira com a referent a les comarques centrals. Cada exposi-

tor comptava amb un espai virtual que simula un estand de fira, on hi va poder mos-

trar la seva oferta comercial i promocions. Així mateix, a fira.artes.cat també hi havia 

espai per al teixit econòmic local, amb un apartat destinat al comerç, un a la restau-

ració i vàries propostes dedicades al producte local. De fet, vincular la part presenci-

al amb la virtual va ser un dels objectius a l’hora de definir el format excepcional de 

la fira: a la web s’hi va promocionar l’oferta de bars i restaurants locals,  una gimcana 

infantil convidava a recorre tant espais físics com virtuals i es va fer un tast de vins i 

embotits d’Artés online, que es podia fer a casa adquirint el pack prèviament.  

D’altra banda, fira.artes.cat es va omplir de contingut audiovisual a l’entorn de temà-

tiques d’interès com mostrar el dia a dia de l’Escola Municipal de Música d’Artés, la 

sobirania alimentària i la producció vitivinícola artesenca, però també va servir per 

fer un repàs per la història de la fira, amb una entrevista a l’historiador Josep Girabal 

i amb una tertúlia on hi va participar persones que havien coordinat la fira o havien 

format part activa de la seva organització.  



La incertesa i el canvi constant en les restriccions d’acord amb l’evolució de les da-

des de la pandèmia, van obligar a modificar lleugerament el programa d’actes, elimi-

nant els concursos artístics que s’havien de celebrar in situ.  

La fira d’Artés va mantenir els històrics trofeus de fira com a reconeixement als expo-

sitors, també els que hi van participar de manera virtual. Es va readaptar el format, 
adoptant també criteris de disseny. L’objectiu, dotar de màxima normalitat la fira més 
excepcional de la dilatada trajectòria.  

La represa 

La fira de 2022 va ser la de la represa, la tornada als carrers amb el format habi-

tual després de dos anys sense celebrar-la degut a una pandèmia que va capgi-

rar pràcticament tots els aspectes de la vida social, cultural i econòmica. Amb un 

passeig Diagonal altre cop carregat de cotxes, tractors i una peitta mostra d’al-

tres sectors, la crisi de subministraments en el sector de l’automoció va provocar 

una lleugera reducció de la superfície del recinte firal,. Tot i això, es va aconse-

guir recuperar l’essència del certamen firal, en una edició que va ser molt con-

correguda malgrat la pluja que el dissabte va fer la guitza amb ruixats intermi-

tents. La 61a fira estrenava la plaça de l’església com a espai de la Fira de la 

Cervesa com una de les principals novetats a nivell de distribució de l’espai.  

La Fira d’Artés continua avui ben viva amb la incertesa d’un context socioeconò-

mic canviant que obliga a replantejar-la constantment sense perdre’n l’essència.  

Les exposicions de vehicles clàssics guanyen protagonisme  amb la 

col·laboració de noves entitats en una fira on sempre han destacat cotxes, cami-

ons i motocicletes que ja formen part de la història 

La nova mobilitat,, concebuda amb criteris de màxima sostenibilitat i eficiència en 

plena crisi energètica, és per a la fira una porta oberta a nous sectors per seguir 

creixent i consolidant-se com a referència en el panorama firal català.  


