L’Ajuntament d’Olost et convida a la Fira d’en Rocaguinarda
L’Ajuntament d’Olost i Santa Creu us convida i us anima a participar a la Fira
d’en Rocaguinarda que se celebra el dia 6 de novembre i, també, a les activitats
programades els dies 4 i 5.
Després de dos anys de parada obligada per la pandèmia, el poble retornarà per
uns dies al segle XVII i el centre històric del poble s’omplirà d’espectacles,
personatges d’època, música i un munt d’activitats per a tots els públics. La fira,
doncs, recuperarà el seu format habitual. Al llarg de tot el dia més de cent
persones fan reviure la llegenda del bandoler Perot Rocaguinarda, un dels
personatges més emblemàtics de la història popular catalana.
Un any més des de l’Ajuntament s’ha treballat intensament per mantenir l’atractiu
i la singularitat d’una de les fires d’època més arrelades al nostre entorn.
Des de fa molts anys la Fira té el reconeixement institucional que
necessitava. Com

sabeu, l’organització d’un esdeveniment d’aquestes

característiques no és fàcil. Per això és d’agrair poder treballar amb la
confiança, el suport i les valuoses recomanacions que aporteu tota la gent
que hi voleu participar.
Com no podia ser d’altra forma, volem agrair a totes les persones que heu
aportat el vostre petit granet de sorra a aquesta Fira, a aquests actes que
tots gaudirem al màxim. Sense vosaltres, no seria possible gaudir d’un èxit
col·lectiu. De tot cor, gràcies!
Per acabar, ens agradaria demanar dos desitjos: que aquesta Fira no es
torni a aturar mai més, i que el poble i la gent d’Olost i Santa Creu pugui
continuar polint aquella característica que tenim dins el nostre cor i mai no
ens abandona: seguir fent poble com mai per tenir el millor municipi
possible: fort, actiu i vital.

"A carn, a carn!"

