FIRES I MERCATS
La comarca d’Osona és una zona amb una rica tradició de fires i mercats, començant
pel mercat de dimarts i dissabte a la Plaça Major de Vic i pels molts mercats setmanals que se celebren a la majoria de pobles, i acabant per una llarga llista de fires
que deixen petjada i són referència al calendari firal català. El Mercat del Ram, el
Mercat Medieval i el de la Música Viva de Vic són només algunes de les propostes
més destacades.

Fira Slot clàssic
La fira Slot Clàssic, consolidada ja com a punt de trobada per a tots els aficionats a l’slot clàssic
durant 5 anys i com a referència obligada per a tots els col·leccionistes d’slot.
Oferim una proposta festiva i popular a la Plaça Major de Vic per a tots aquells amants del motor.

Mercat del Ram
El Mercat del Ram 2011 inaugura l’esclat de la primavera a Vic. La maquinària agrícola, el bestiar,
les energies renovables i la gastronomia, entre d’altres, són els protagonistes de la fira amb més
història de la ciutat.

Lactium
Trobada dels productors i elaboradors del món del formatge a nivell nacional. Exposició i venda
comercial, segon concurs Lactium i carpa de tast.

Fira antiguitats
La Fira d’Antiguitats de Vic (FAV) any rere any, ha reunit a expositors i visitants d’arreu de Catalunya
i de l’Estat espanyol els quals han permès posicionar-la en una de les fires més visitades i, alhora,
diferenciar-la de la resta de fires del sector aconseguint la seva pròpia personalitat.

Mercat de música Viva de Vic
El Mercat de Música Viva de Vic és un punt de trobada professional que reuneix a tots els sectors de
la indústria musical. Des del 1988, cada setembre i durant quatre dies, la ciutat de Vic acull agents
de tots els àmbits de la música, vinguts d’arreu del món per conèixer noves propostes, assistir a
fòrums, intercanviar coneixement i comprar i vendre música.
En definitiva, el Mercat de Música Viva de Vic és imprescindible per descobrir els sons que bateguen, principalment, a Catalunya, Espanya i l’Arc mediterrani, però també a la resta del món.
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Mercat de Muntanya activa
Espai on es troben activitats, simuladors i experts del món de la muntanya: es podrà provar l’última
generació d’esquís de muntanya en un circuit artificial, muntar una hamaca de big woll a 3 metres
d’alçada, entrar a un simulador de tempestes vestit amb l’ultima generació d’equipament, fer un
pas d’aresta encordat, clavar un clau al gel o un speed al granit, mesurar el teu nivell d’escalada
en un banc de proves, conduir el teu 4x4 en situacions difícils, arrossegar-se per una cova artificial,
volar en parapent a motor, recórrer l’anella verda amb bici, segway o a peu i... fins a 108 activitats
diferents, tot en un espai controlat i vetllat per experts.

Mercat Medieval
Quan s’acosten les festes de nadal el casc antic de Vic dóna la benvinguda amb un gran mercat
medieval que rememora el passat medival de la ciutat. El visitant es trobarà un gran poblat medieval
amb artesans, tavernes i firaires, fins a perfums, sabons, coques i formatges. En definitiva, productes per triar i remanar repartits en un gran nombre de parades d’acurada ambientació i centenars
de personatges caracteritzats de l’època.

Fira de la Tòfona
Des de l’any 2008, coincidint amb la temporada de la tòfona (novembre-març), té lloc la Fira de la
Tòfona de Centelles, un mercat a l’aire lliure especialitzat en el que es considera el “diamant negre”
de la cuina catalana i internacional.
La fira de la tòfona té un escenari privelegiat en el nucli antic de Centelles: a més, la fira inclou jornades tècniques i de debat, degustacions de productes artesanals.

Mercat de la patata del bufet
Mercat petit situat al centre d’Orís on la patata és la gran protagonista acompanyada per altres productes de la terra cultivats pels pagesos de la zona.
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