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La Fira de la Muntanya Vic-Collsacabra 2016 consolida el seu model amb un 
augment de més d’un miler de visitants respecte l’any passat    

 

La suma d’esport i cultura atrau al Recinte Firal El Sucre a més de 10.000 visitants. 

 

       
 

L’augment d’entrades venudes a la Fira de la Muntanya 2016 consolida el model dels últims anys, que 
combina activitats esportives, àrea expositiva, mercat d’ocasió i fira del llibre. D’aquesta manera, més 
de 10.000 persones han passat pel Recinte Firal El Sucre, un miler més que l’any passat, per visitar la 
seixantena d’estands comercials i participar en algunes de les activitats tan culturals com esportives que 
es duien a terme al pavelló i al seu entorn més immediat. En aquest sentit, cal destacar que el Mercat 
d’Ocasió ha augmentat en un 22% el volum de negoci assolit, respecte l’any passat.  
 
Les propostes que han comptat amb més afluència de públic han estat els dos campionats d’Open Bloc 
(adults i infantil), la conferència de l’alpinista Ferran Latorre, la projecció del documental Homo 
Montserratinus, de Samuel Colomer, la presentació del llibre de Miquel Ylla El llibre que va fer cim. 
Vivències de muntanya  i les signatures de llibres de l’alpinista Araceli Segarra, i les il·lustradores Roser 
Capdevila i Pilarín Bayés.  
 
També cal destacar que l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, organitzadors de la Fira del Llibre de 
Muntanya, es mostren molt satisfets amb l’edició d’aquest any, i aposten per la continuïtat de la seva 
fira en el marc de la Fira de la Muntanya del Recinte Firal El Sucre de Vic.  
 
L’AELLC va lliurar dissabte el 2n Premi Editorial del Llibre de Muntanya, que reconeix la tasca dels 
autors i de les editorials que promocionen la cultura, els esports i el patrimoni a l’entorn de la 
muntanya. Els guanyadors van ser: Premi Jacint Verdaguer: Maleïda. L'aventura de Jacint Verdaguer a 
l'Aneto, de Bernat Gasull (Verdaguer Edicions). Premi Artur Osona: Pirineu de Girona Costa Brava. 51 
rutes a peu, en bicicleta i caiac, de Sergi Lara (Triangle Editorial). Premi Juli Soler: Camins de l'exili. 
Camprodon Prats de Motllo. (Editorial Piolet). Premi Collsacabra: Montrebei Paret de Catalunya, de Luis 
Alfonso  
 

 


