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Amb el suport de: 
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Dades de la Fira del Vent 2019: 
 

Més de 8.000 visitants 
 

Més de 150 expositors 
 

Més de 800 participants 
 

Recinte firal de 10.000 m2 coberts,  
a més d’altres ubicacions al seu voltant 
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Activitats previstes 

 XXX 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 
Visites guiades al Centre d’Interpretació del Tèxtil i Museu Agrícola 
Vermuts musicals 
Túnel del vent 
Planetari 
Gimcana amb l’aplicació per a mòbil “Descobreix el Pla de Santa Maria” 
Contacontes del conte del centenari dels capgrossos del Pla 
Actuació del grup musical “El pot petit” 
Tallers i xerrades 
I d’altres 

XXVII Passarel·la de moda 
 XXXII Mostra ramadera i esmorzar ramader 

IV Fira de vehicles d’ocasió 
XI Trobada de de modelistes navals 

VII Trobada de camions tunejats 
Campionat de Catalunya de Carros de Vela 

Desfilada de carros 
XXI Trobada gegantera 

Atraccions de fira 
Passejades en barca per la Bassa del Parc La Fàbrica 

Festa de la cervesa 
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D’interès per als expositors1
 

 
Dates de realització: 16 i 17 d’octubre de 2021 
 
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 16 d’octubre, a les 12:00 hores 
 
Cloenda: Diumenge 17 d’octubre, a les 20:00 hores 
 
Dates de muntatge: Dies 14 i 15 tot el dia 
 
Desmuntatge: Diumenge 17 d’octubre, un cop finalitzat l’acte de cloenda, i 
dilluns 18 d’octubre fins a les 13:00 hores 
 
Seguretat: Vigilància amb guàrdia jurat des de les 22:00 hores del dia 14 
d’octubre i fins les 13:00 hores del dia 18 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 2021 
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Preus dels estands:  
- Estand simple de 3 x 2 m. = 10 €, més 50 € de fiança que es retornaran 

el dia 17 d’octubre a la tarda 
- Estand doble de 6 x 2 m. = 20 €, més 50 € de fiança que es retornaran 

el dia 17 d’octubre a la tarda 
(Les mides són aproximades) 

- Participació a la passarel·la de moda = 70 € (si és té estand, la 
participació és gratuïta) 

El preu inclou: 
- Reserva i inscripció 
- Estand de parets modulars, amb rètol del 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.  
 
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 2021, i enviant-lo 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 
 


