DOSSIER INFORMATIU
FIRA DEL VENT 2022
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Una mica d’història de la Fira
La Fira del Vent té lloc anualment a meitat
d’octubre al municipi del Pla de Santa Maria
(Alt Camp). Des de l’any 2017 la fira
multisectorial s’ubica en una de les naus
restaurades de La Fàbrica, un edifici històric
construït l’any 1916 per a l’empresa Martí,
Llopart i Trenchs, dedicada al tèxtil.
Molts anys enrere ja es celebrava, com a molts d’altres pobles, una fira
agrícola i ramadera anual. L’any 1991, però, es va anar un pas més enllà i,
batejada com a “Fira de Tardor”, es va complementar amb un espai dedicat
al comerç i la indústria.
A partir de l’any següent, la Fira Multisectorial va esdevenir-ne l’acte
principal.
L’any 2008, en un context molt difícil marcat per la crisi, va canviar el nom
a “Fira del Vent” en cercar una línia d’especialització que la diferenciés.
El vent és un element característic del Pla i, tot i que d’entrada sembla un
tema abstracte, la Fira es va centrar en els esports relacionats amb aquest
element: ultralleugers, parapent, modelisme aeri i naval, etc. i va impulsar
la creació del Camp de Vol del Pla, legalitzat per al seu ús per ultralleugers i
similars.
Al llarg de la seva història la Fira ha comptat amb un programa molt variat
que ha anat evolucionant amb el pas del temps i adaptant-se als canvis
econòmics i socials.
De les diferents activitats que s’hi realitzen, la més antiga és l’esmorzar
ramader, que enguany arribarà a la 33a edició, i que abans anava lligat a la
mostra ramadera que avui en dia ja no se celebra.

El Pla de Santa Maria, 15 i 16 d’octubre de 2022

La passarel·la de moda també és un acte molt arrelat, que al 2022 arribarà
a la seva 28a edició. Aquest esdeveniment ha sabut mantenir una
regularitat excepcional, superior a la d’altres pobles més grans i ciutats de
l’àmbit de Tarragona.
També s’hi poden trobar activitats molt diverses que canvien d’any en any.
Entre les més habituals, a banda de les ja esmentades, hi figuren les
concentracions de camions tunejats, de cotxes clàssics, i de gegants i
capgrossos, a més d’exposicions i mostres –de pintura, fotografia, etc. – ,
concursos, actuacions musicals per a tots els públics i incomptables
atraccions per a tots els públics.
Així doncs, la Fira segueix evolucionant al llarg dels anys. El seu logotip,
estrenat l’any 2020, és un reflex d’aquesta capacitat d’adaptació ja que
sembla retrocedir en el temps i recuperar l’esperit del primer logotip
mentre s’omple d’un remolí -com els que fa el vent- de colors, metàfora de
la diversitat que la mostra inclou.
Un logo dinàmic per a una Fira en evolució contínua.
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Dades de la Fira del Vent 2021:
Més de 8.000 visitants
Més de 80 expositors
Més de 800 participants
Recinte firal de 2.500 m2 coberts,
a més d’altres ubicacions al seu voltant
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Activitats previstes
XXXI Fira multisectorial
Estands de productes i serveis
Mostra i difusió de productes agroalimentaris i artesanals de proximitat i
qualitat
Mostra d’entitats
Exposició de pintura
Visita virtual a la residència per a gent gran
Exhibició de carros de vela
Visites guiades al Centre d’Interpretació del Tèxtil i Museu Agrícola
Vermuts musicals
Fotos d’alçada
Atracció de vent
Planetari
Titelles
Tallers i xerrades
I d’altres
XXVIII Passarel·la de moda
XXXIII Esmorzar ramader
V Fira de vehicles d’ocasió
XII Trobada de de modelistes navals
VIII Trobada de camions tunejats
XIV Trobada d’intercanvi de plaques de cava
XXII Trobada gegantera
Atraccions de fira
Espectacle infantil a càrrec de Dàmaris Gelabert
Passejades en carro
Passejades en barca per la Bassa del Parc La Fàbrica
Concurs de fotografia
Ensumania Fest (Festa de la cervesa)
Sopar de la Fira
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D’interès per als expositors1
Dates de realització: 15 i 16 d’octubre de 2022
Ubicació: Recinte firal de La Fàbrica, espai cobert de 2.500 m2, i zones
adjacents
Horari: De 10:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 21:00 hores.
Inauguració: Dissabte 15 d’octubre, a les 12:00 hores
Cloenda: Diumenge 16 d’octubre, a les 20:00 hores
Dates de muntatge: Dies 13 i 14 tot el dia
Desmuntatge: Diumenge 16 d’octubre, un cop finalitzat l’acte de cloenda, i
dilluns 17 d’octubre fins a les 13:00 hores
Seguretat: Vigilància amb guàrdia jurat des de les 22:00 hores del dia 13
d’octubre i fins les 13:00 hores del dia 17 d’octubre

1

L’organització de la Fira es reserva el dret d’admissió i el de fer canvis en el programa de la Fira del Vent 2022
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Preus dels estands:
A L’INTERIOR DEL RECINTE FIRAL:
- Estand simple de 3 x 2 m = 10 €, més 50 € de fiança que es retornaran
mitjançant transferència.
- Estand doble de 6 x 2 m = 20 €, més 50 € de fiança que es retornaran
mitjançant transferència.
(Si es participa a la passarel·la de moda, l’estand és gratuït)
El preu inclou:
- Reserva i inscripció
- Estand de parets modulars, amb rètol amb el nom de l’expositor
- Punt d’il·luminació
- Punt de connexió elèctrica (endoll).
- Difusió de la Fira (publicitat i mitjans de comunicació; servei de
megafonia al recinte firal)
- Servei de vigilància
- Atenció a l’expositor (al Punt d’Informació ubicat al Recinte firal)
- Un record col·leccionable de l’edició
Es poden contractar serveis d’electricista, que pagarà l’expositor
directament.
A L’EXTERIOR:
- Parada d’1 a 5 m = 10 €
- Parada de 5 a 8 m = 20 €
Com inscriure-s’hi: Omplint la butlleta que trobareu a la pàgina web de
l’Ajuntament del Pla de Santa Maria (www.elpladesantamaria.cat), apartat
Fira del Vent 2022, i enviant-la per correu electrònic a
firadelvent@elpladesantamaria.org
Més informació: Ajuntament del Pla de Santa Maria. Plaça de la Vila, 1 43810 El Pla de Santa maria (Alt Camp). Telèfon: 977 63 00 06
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Amb el suport de:
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