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FIRA 
DEL 
VENT
2021



UN AMBIENT ÚNIC PER A LES VOSTRES CELEBRACIONS
CARNS A LA BRASA •  MENÚ FIRA

Passseig del Pla s/n - EL PLA - Tel. 619 086 045

UN AM

Passse
Restaurant Parc la Fàbrica @parclafabrica
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INSTAL.LACIONS ANTONI MONTSERRAT FERRÉ

AIGUA  LLUM  GAS  CALEFACCIÓ  CLIMATITZACIÓ  MANTENIMENTS DIVERSOS

C/ Baldrich, 8 · 43810 El Pla de Santa Maria · Tel. 977 630 506

amontserrat.instal@gmail.com
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Mateu 
Montserrat i Miquel 
AlcAlde del PlA de SAntA MAriA

la
 F

ir
a

 d
el

 V
en

t 
to

r
n

a
 a

M
b

 F
o

r
ç

a La vida és canvi i adaptació constant i la Fira del Vent no 
deixa de ser un reflex de la vida del poble. L’any passat, 
després d’haver-la preparat amb molta cura per ajus-
tar-la a les limitacions del moment, la prudència davant 
de l’empitjorament de les circumstàncies ens va obligar 
a ajornar-la a contracor.

Enguany, la Fira recupera la seva essència i, en renova-
ció constant, incorpora, com sempre, canvis i novetats. 
Finalment, podran ser estrenats logotip, obra de Jordi 
Buldó, i presidència, a càrrec de Martí Rull, a qui desitjo 
molta sort en aquest camí que espero que sigui llarg i 
profitós.

Em fa molta il·lusió inaugurar-la al mateix temps que la 
museïtzació del Centre d’Interpretació de Tèxtil, un pro-
jecte que ve de lluny i que uneix passat i present del 
municipi.

Vull agrair l’esforç de tothom que ha treballat de manera 
incansable per fer possible tant el Centre com la Fira, 
malgrat la incertesa de no saber amb quin escenari ens 
trobaríem en arribar a la tardor.

Tot i que seguim vetllant pel compliment de totes les 
mesures establertes, sembla que el context sanitari mi-
llora dia a dia. Això ens permetrà celebrar una Fira en 
què no hi mancaran  moltes de les activitats habituals.

Us convido a gaudir-ne amb alegria i esperança i tant de 
bo l’any vinent puguem tornar a organitzar-la sense cap 
mena de restricció. Bona Fira a tothom!
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Martí 
rull i Cardó 
PreSident de lA FirA del Vent
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L’any passat encetava l’aventura de presidir un element 
tant representatiu del poble com és la Fira del Vent.

Enguany un dels reptes ha estat concentrar totes les ac-
tivitats perquè sigui més fàcil gaudir de totes elles. És 
per això i, també, perquè es troba en procés d’evolució, 
que en aquesta edició no hi ha esdeveniments al camp 
de vol. No obstant, hi trobareu ofertes relacionades amb 
el tema que dona nom a la Fira.

Hi ha propostes per a tots els públics. Els més petits po-
dran escoltar “El Pot petit” i el conte dels capgrossos 
del Pla, retratar-se en una avioneta, endinsar-se en un 
planetari, pujar a les atraccions, passejar en carro i fer 
ceràmica, entre d’altres. La música serà present als ver-
muts i a l’Ensumania Fest, una festa de la cervesa amb 
servei de menjar. No hi faltaran ni l’esperada passarel·la 
de moda, el sopar de la Fira o l’esmorzar ramader ni tan-
tes altres coses: intercanvi de plaques de cava, camions 
tunejats, cotxes clàssics, modelistes navals, passejades 
en barca. 

Amb agraïment a tots els presidents que m’han precedit, 
en especial a Rafel Fortuny per fer-me fàcil el traspàs, 
a tot l’equip de treball que s’ha abocat a l’organització 
d’aquesta Fira que ara us presentem i, per descomptat, 
a tots els expositors sense els quals no seria possible, 
desitjo que en gaudiu molt!



Ctra. del Pla de Santa Maria, 16 
Polígon Industrial de Valls (43800)

Tel. 977 615 479
www.desembussostarragona.com
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1974
desde

Ctra. Valls a Igualada - Tel. i fax: 977 63 02 28
43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona)

C/ Réria, 64.
El Pla de Santa Maria.

977.631.831
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Ctra. del Pla de Santa Maria, 285 
Polígon Industrial de Valls (43800)

Tel. 977 609 800 - 653 939 887

www.jardineriarafi.com 

Perruqueria

C/ Vidal i Barraquer, 2 - Tel. 977 63 03 06 - EL PLA DE SANTA MARIA

Bona Fira!
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prograMa 
d’aCtIVItats
Seguiu el programa en línia! 

Com que la relació d’activitats i expositors sempre es troba subjecta a incorpora-
cions i a canvis de darrera hora, us recomanem que esteu atents a la versió digital 
d’aquest programa, sempre actualitzada a les xarxes socials de l’Ajuntament del 
Pla de Santa Maria.

Enguany les activitats s’hi presenten agrupades segons el lloc on es realitzen.

zona de la FàbriCa
Recinte firal

XXX Fira multisectorial
Dissabte 16 i diumenge 17
De 10:00 a 14:00 h. i de 17:00 a 21:00 h.

Inauguració de la Fira, del Centre d’Interpretació 
del Tèxtil (CIT) i l’exposició de morters del Museu 
Agrícola a càrrec de l’Hble. Sra. Lourdes Ciuró i 
Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. 
Tindrà lloc dissabte, a les 12:00 h, 
a l’estand de l’Ajuntament dins del recinte firal. 

En el transcurs de l’acte es lliurarà el premi a l’autora del 
cartell guanyador de l’edició 2021, Mariona Vadrí i Montcusí.

A continuació, visita de les autoritats a la Fira i salutació 
als expositors.

Cloenda: Diumenge a les 20:00 h. Tot seguit, enceses 
de lluïment i pirotècnia aèria, amb els Diables del Pla.
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Mireia Oliva Pujol
Pl. Jacint Verdaguer

43810 El Pla de Santa Maria
Telèfon: 977 63 18 47
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Fotos antigues 
en realitat augmentada
L’estand de l’Ajuntament presentarà una sèrie 
de fotografies antigues del poble que prendran 
vida gràcies a la realitat augmentada. Els visitants podran 
enfocar-les amb una de les tauletes que es posaran a la 
seva disposició a l’estand i veuran com es transformen.

Hi haurà fotos que incorporaran moviment dels elements 
que les formen. En d’altres, es podrà veure l’evolució de 
l’indret tal com era en la imatge original i fins a l’actualitat. I 
encara hi haurà un tercer tipus en el qual es recrea sobre la 
imatge un model en tres dimensions.

El creador d’aquesta aplicació és Rafael Rafí Rovirosa, 
desenvolupador i dissenyador planenc, a través de la firma 
REM Experience, de la qual és cofundador. 

els cartells i els plats 
de la Fira al llarg del temps
Un repàs de la història de la Fira 
a través de la seva evolució gràfica.

eXposició de pintura

eXposició “pagesos d’etiqueta”
Organitzada per la IGP Calçot de Valls 
amb motiu del seu 25è aniversari. 
Fotografies de Carles Cubos.

XIII trobada d’intercanvi 
de plaques de cava
Dissabte 16. De 10:00 a 14:00 h.

vermuts musicals
Dissabte 16. De 12:30 a 13:30 h.
Música amb Lia Sampai i Adrià Pagès.
 Diumenge 17. De 12:30 a 13:30 h.
Música amb Laia Llach.
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CafeteriaEl Pla de Sta. Maria
        977631326 
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Cafeteria
El Pla de Sta. Maria
        977631326 

L’
es

PLAnada

Cafeteria
El Pla de Sta. Maria
        977631326 

Ester Oliva Valls
C/ Sindicat, 7 (baixos)
El Pla de Santa Maria

Tel. 628 042 428
espaisalut@esalut.cat
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gimcana
Dissabte 16 
De 17:00 a 20:00 h.
A les 20:30 h., lliurament del premi a la millor puntuació.
 
Diumenge 17 
De 10:00 a 13:00 h.
A les 13:30 h., lliurament del premi a la millor puntuació.

Amb l’aplicació per a mòbil “Descobreix el Pla de Santa Maria”. 
Hi haurà premi per a la millor puntuació de cada dia. 
Inscripció i informació a l’estand de l’Ajuntament.

tallers Familiars 
De carros de vela ràdio control, a càrrec de l’Associació Catalana 
Vela de Rodes.

Dissabte 16 i diumenge 17
De 10:00 a 14:00 h.

De ceràmica, a l’estand de Cerámicas Avante.

Dissabte 16 i diumenge 17
De 12:00 a 14:00 h. i de 19:00 a 21:00 h.

Sobre l’aigua, a càrrec d’AGBAR.

Dissabte 16 i diumenge 17
De 17:00 a 21:00 h.

virtual surF/ snow / skate
Dissabte 16
D’11:00 a 14:00 h i de 17:00 a 21:00 h.

A càrrec d’Osuna Producciones.

eXhibició de carros 
de vela ràdio control
Dissabte 16 i diumenge 17
De 17:00 a 21:00 h.

A càrrec de l’Associació Catalana Vela de Rodes.
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TAPI-AUTO
Tapisseria general de l’automòbil

C/ Salvador Ferré, 2. Local 2 · 43810 EL PLA DE SANTA MARIA
Tel. 977 630 032 - 630932 245 · tapi-auto@hotmail.com

Reparació general de tapissats · Cotxes clàssics ·  
Tapissats de pell · Personalització de seients · Capós

✆ 977 61 37 77  I  681 250 019
   info@gsassessors.com

 gsassessors

C/ Avenir, 40 - local B
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Fotos d’alçada
Dissabte 16 i diumenge 17
De 10:00 a 14:00 h. i de 17:00 a 21:00 h.

L’avió artesanal de l’Eduard Torres és l’escenari 
perfecte perquè nens i nenes hi pugin per emular els 
pioners de l’aviació i fer-los una fotografia ben original.

contacontes
Diumenge 17
D’11:00 a 12:00 h.

Amb el conte Bufarem ben fort!, 
publicat amb motiu del centenari 
dels capgrossos del Pla de Santa Maria, 

amb il·lustracions d’Yvonne Fuster 

i text de MontseRat Cebrian, que l’explicarà als petits.

 Més detalls a l’apartat Informació.

planetari
Diumenge 17
D’11:00 a 14:00 h. i de 17 a 21:00 h.

A càrrec de Medirflash.

 Més detalls a l’apartat Informació.

atraccions de Fira



Tel. 977 60 88 62 - 628 642 998

Plaça de l’Església, 12 baixos
43810 El Pla de Santa Maria
sandra.ferrecalvet@gmail.com
Tel. 977 488 508 • 636 408 311
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Centre d’InterpretaCió 
del tèXtil i Museu agríCola
visita lliure 
Dissabte 16. De 17:00 a 20:00 h.

Diumenge 17. De 10:00 a 14:00 h. i de 17:00 a 20:00 h.

degustació de “vi del vent”
Dissabte 16 i diumenge 17
A les 18:00 i a les 19:00 h.

Presentació del Vi del Vent d’aquesta anyada, 
a càrrec de Mas Vicenç.

 Més detalls a l’apartat Informació.

passeig del pla
simulador ala delta 3d (davant el Lokal de Joves)  
a càrrec d’Osuna Producciones.

Dissabte 16 
De 12:00 a 14:00 h. i de 18:00 a 21:00 h.

passejades en carro
Dissabte 16 i diumenge 17
D’11:00 a 13:30 h.

bassa de la FàbriCa
passejades en barca
Dissabte 16
De 17:00 a 19:00 h. 

Diumenge 17
D’11:00 a 13:30 h i de 17:00 a 19:00 h.



CENTRE 

I QUIROMASSATGE
D’ESTÈTICA

Helena Balaña Calaf
esteticaquiroh.b@gmail.com

Mòbil 683 126 423
Tel. 977 63 02 27

Pla de Santa Maria C/ Balmes
TARRAGONA

Volem aprofitar aquest mes per anunciar  
el nou servei de l’estètica Helena Balaña.

La Maderoterapia.  
tractament lipolític i anticel·lulític.  

No invasiu i extra - relaxant!!!

Promoció fira

promoció vàlida fins el 30 de novembre.

 Maderoterapia 
+ presoteràpia 

 Maderoterapia 
sola 

Promoció octubre - fira 2021!

35€ 45€ (abans 60€) (abans 45€)

MOBLES PLA 
Jaume Balaña Rosines

C/ Sindicat, s/n · 43810 EL PLA DE SANTA MARIA
Tel./fax: 977 630 002 · Mòbil: 667 688 267

moblespla@hotmail.com
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Carpa joVe i el seu entorn
gegants i capgrossos
Dissabte 16 

A les 17:00 h., sortida dels gegants i dels capgrossos del Pla 
i dels gegantons del Catesplai de la plaça Sant Ramon.

Desfilada pels carrers del poble 
(plaça Sant Ramon, carrer Vidal i Barraquer, 
plaça de la Vila, carrer Enric Morera, carrer Major, 
plaça de l’Església, la Réria, carrer Joan Trenchs 
i Recinte Firal).

A les 18:00 h., ballada de gegants 
al carrer Filadores.

ensumania Fest
Dissabte 16
A partir de les 20:00 h.

Festa de la cervesa amb servei de menjar i beure.

Actuacions de Pupil·les, Lo Puto Cat, 
Xarxa en Acústic i L’Artriste.

esmorzar ramader
Diumenge 17
A les 9:30 h.

 Més detalls a l’apartat Informació.



C/ rèria, 59
43810 El Pla de Santa Maria

 

977 63 11 45
627 002 777 • 637 008 629

BONA FIRA 2019!
Ens trobaràs a: c/ Rec de la Bassada, 1, bloc 1, local 1• 43810 EL PLA DE SANTA MARIA

Tel. 977 631 290 / 628 098 421 •               glòriaestèticanutricióisalut

PROMOCIÓ FIRA!!!
PRESSOTERÀPIA ESPORTIVA  

6+(2 DE REGAL) 140 €

TRACTAMENT MICRODERMA 
AbRASSIó FACIAL 70€

O

Plaça Ponent, 2

43001 TARRAGONA

Tel. 977 22 47 17 

www.madonnamoda.es
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Casa del direCtor 
donació de sang
Dissabte 16
De 17:00 a 21:00 h.

parada del CaMí de les eres 
eXhibició de carros de vela
Dissabte 16 i diumenge 17
De 9:00 a 14:00 h.

Centre CíViC
XXvII desFilada 
“Fashion air - passarel·la de moda”
Dissabte 16
A les 21:00 h.

Ambientada a l’era “Disco”.

 Més detalls a l’apartat Informació.

sopar de la Fira
Dissabte 16
Després de la Desfilada.

Amb l’espectacle BSO a càrrec de Proescena.

 Més detalls a l’apartat Informació.

espectacle: el pot petit
Diumenge 17
A les 17:00 h.

 Més detalls a l’apartat Informació.
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El teu centre de construccio !

C/ Sindicat, 9 
43810 El Pla de Santa Maria

Tel. 977 63 18 87

22
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Carrer del treball
vII trobada de camions tunejats
Dissabte 16
De 10:00 a 19:00 h. A les 19:00 h. desfilada per carrers de la vila.

XI concentració de cotXes 
i motos clàssics i històrics
Diumenge 17
De 10:00 a 13:00 h.

Mercat del recanvi de cotxes clàssics.

A les 13:00 h., lliurament de trofeus.

XII trobada de modelistes navals
Diumenge 17
A la Piscina Municipal.

De 9:00 a 10:00 h., inscripció i esmorzar.
De 10:00 a 13:00 h., navegació lliure i navegació per al jovent.
De 13:00 a 14:00 h., distribució de premis i records i comiat.
A les 14:30 h. dinar de germanor al restaurant Masia del Pla.

paVelló MuniCipal
partits d’hoquei patí
Diumenge 17

A les 11:00 h., partit amistós de l’equip infantil del Pla 
contra un equip convidat.

A les 12:00 h., partit amistós dels veterans del Pla 
contra un equip convidat.
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Agència d’assegurances vinculada

N. col·legiat: 73561

C/ Montserrat, 15 I 43810 I 
El Pla de Santa Maria

Tel: 977 630 479 - Fax: 977 630 609
Mòbil: 660 866 027

pere.batallavila@gmail.com

Joan Baldrich Baldrich
C/ Anselm Clavé, 6 • 43810 El Pla de Santa Maria

TARRAGONA
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plànol
del reCInte FIral

1  recinte Firal

2  centre d’Interpretació 
       del tèXtil

3  passeig del pla

4  bassa de la Fàbrica

5  carpa jove

6  casa del director

7  parada del camí de les eres

8  carrer del treball

9  piscina municipal

10  pavelló municipal

11  centre cívic

12  pàrquing

11

12
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antoncortada@hotmail.com
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ampolla de cava
Venda d’ampolles de cava Carles Andreu Brut Nature amb placa especial Fira del Vent 
2021, dedicada al centenari dels Capgrossos del Pla (1920-2020), a l’estand de la Fira. 
Preu: 7 euros. 

degustació de “vi del vent”
Aforament limitat de 20 persones per grup. 
Cal comprar el tiquet a l’estand de l’Ajuntament. Preu: 3,50 euros.

XXvII desFilada “Fashion air – passarel·la de moda”
Entrada gratuïta i numerada. Es pot reservar en línia a elpladesantamaria.cat 
o a les oficines de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic: del 4 al 10 d’octubre 
només per a persones empadronades al Pla i a partir de l’11 d’octubre, per a tothom. 
Es lliurarà un màxim de dues entrades per persona. 
Les cadires que no s’hagin ocupat a les 20:45 h. perdran el dret 
de reserva i l’organització hi podrà seure d’altres persones.

sopar de la Fira
Venda de tiquets a les oficines de l’Ajuntament 
en horari d’atenció al públic del 4 al 14 d’octubre. 

Menú: Amanida de formatge i gambes amb mousse de salmó 
i oli de pebre vermell / Llata de vedella amb bolets de temporada 
i patata parisenca / Mousse de llimona / Vi, aigua i cava / 
Cafès i gotes (brandi, whisky, anís i préssec) Preu: 20 euros.

Menú infantil: Pica-pica (olives, fuet, formatge i croquetes) / 
Escalopa de pollastre amb xips / Terrina de gelat / Aigua i pa. 
Preu: 12 euros.

esmorzar ramader
Els tiquets es vendran diumenge a la Carpa Jove. 

Esmorzar: Plat amb llonganissa, cansalada i fesols / 
Pa amb tomàquet / Aigua mineral i vi.
Preu: 6 euros.

InForMaCIó



contacontes i planetari
Aforament limitat. Entrada per rigorós ordre d’arribada fins a completar-lo.

espectacle: el pot petit
Venda d’entrades en línia a elpladesantamaria.cat o a les oficines de l’Ajuntament en 
horari d’atenció al públic: del 4 al 10 d’octubre només per a persones empadronades 
al Pla i a partir de l’11 d’octubre, per a tothom.

Preu adults: 4 euros. Preu infants (3 a 12 anys): 2 euros. Infants fins a 2 anys: entrada 
gratuïta però sense seient. El preu del tiquet inclou berenar. La recaptació íntegra es 
destinarà a La Marató de TV3 2021.

concurs de FotograFia
Per participar al Concurs Fotogràfic de la Fira del Vent 2021 només heu de seguir 
aquestes instruccions:

1  Feu-vos seguidors de l’Instagram de l’Ajuntament del Pla.

2  Pugeu les vostres fotos amb l’etiqueta #Firadelvent2021 a Instagram. No hi ha 
límit de quantitat d’imatges!

 Hi ha diferents premis: 

  1r Premi: 200 euros i diploma

  2n Premi: 100 euros i diploma

  3r Premi: 50 euros i diploma

  Premi categoria infantil (fins a 14 anys): 
 Obsequi i diploma. Per optar a aquest premi, 
 cal afegir a la imatge l’etiqueta #Infantilfiradelvent2021.

3  Es pot participar fins el diumenge 14 de novembre.

4  El tema de les fotos ha de ser la Fira del Vent 2021: els actes i les activitats que s’hi 
han celebrat. Qualsevol altre tema o edició serà descartat.

5  El jurat triarà les millors fotos. No cal que perseguiu els vostres seguidors perquè 
us cliquin “m’agrada”. 

6  El lliurament de premis tindrà lloc durant les Festes de Nadal del 2021. Els mem-
bres del jurat es donaran a conèixer oportunament.

A tenir en compte:
• Només s’atorgarà un premi per persona. 

•  Les fotografies guardonades s’exposaran a les xarxes de l’Ajuntament del Pla de 
Santa Maria.

•  Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets a tercers i que no es pu-
guin reclamar drets d’imatge en les obres presentades.

•  Qualsevol situació no prevista serà resolta pel Jurat consultant, si s’escau, l’Ajunta-
ment del Pla de Santa Maria.



donar sang, un hàbit cívic

De cada donació se’n beneficien tres persones, perquè de la sang se n’extreuen 
glòbuls vermells, plaquetes i plasma i cadascun d’aquests components servirà per a 
tractaments diferents.

El 55% dels glòbuls vermells s’utilitza en especialitats mèdiques mentre que la resta 
es fa servir en usos quirúrgics. La majoria de transfusions de plaquetes es destina a 
prevenir hemorràgies en pacients que en tenen dèficit.

Abans de complir els 75 anys, més del 70% de la població necessitarà rebre sang o 
productes derivats.

A la pàgina web donarsang.gencat.cat hi ha tota la informació relacionada amb la 
donació de sang: preguntes freqüents, usos de la sang, punts de donació fixos i 
mòbils i notícies relacionades amb la donació. També podreu reservar hora per venir 
a donar sang el proper 16 d’octubre al Pla de Santa Maria.
 
Qui pot donar?
Qualsevol persona que gaude¡xi de bona salut i que compleixi 
les condicions bàsiques següents:

 • Ser major d’edat
 • Pesar 50 quilos o més
 • En cas de ser dona, no estar embarassada

Per donar sang no cal estar en dejú.

Us esperem dissabte 16 d’octubre, de 17:00 a 21:00 h., 
a la Fira del Vent. Serem a la Casa del Director.

VENIU A DONAR SANG!

29



relaCIó
d’eXposItors
entItats
• AMIPA Escola Sant Ramon

• Associació Cultural 
  La Barraca

• Associació de la Gent Gran

• Associació de Joves 

• Associació Pla Gats

• Catesplai Planenc

• Col·lectiu de Dones

• Club Patí 
   El Pla de Santa Maria

• Escola Sant Ramon

• Fan del Lluís

• Lliga contra el Càncer

• Mans Unides

• Nexus Teatre

eXposIcIó de 
pIntura
• Angelina Carreras

• Susana Jiménez

InstItucIons
• Ajuntament del Pla 
  de Santa Maria

• Cambra de Comerç 
  i Indústria de Valls

• Consell Comarcal 
  de l’Alt Camp

llar, regal i 
artesanIa
• Artesanías 
   Maldonado H&N 

• Bijuteria personalitzada

• Bisutería César

• Cerámicas Avante

• Creacions Humbert

• Faluga - Falugueta

• H Terra – Artesania 
  en cuir i roba

• Magefesa  
  primeres marques

• Miss Sammy

• Noscreare

• Pasión de Gavilanes

• Peluts

• Regals Xell

• Taller de Arena

• Taller de somnis

• Terrisseria Ventura

• Víctor Trujillo Agramunt

productes 
d’alImentacIó
• Algo pasa con Meri 

• Castanyes

• Celler Mas Vicenç

• Combinación Artesan@

• Embotits artesans 
  Viladecavalls

• Embotits Pirineu de Girona

• Jalen sus rancheritas

• Formatgeria 
  El Boc de Mont-Ral

• La casa de la mel

• Lo millor del formatge

• Oli El Carpi

• Ramon Vila

• Salses Fruits

roba I 
complements
• Artícles NACO 

• Chic Bebé

• Chiscshop.cat

• Madonna Moda

• Roquet Bargains

• Sombreros y gorras Toni

• Zeniba
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estètica, salut 
I benestar
• Amor Infinito 
  i olis essencials

• Espai Salut

• Glòria Estètica, 
  Nutrició i Salut

• Monat 
  (Naturaleza moderna)

altres bÉns  
i serveIs
• Andreu Solar

• Cerralsa

• Ecosolyleds

• Franch Serveis Professionals 
   de Control de Plagues

• Instal·lacions Antoni 
  Montserrat Ferré

• Jardineria Rafí

• Punt d’Accés

• Sky Crew Parapent

• Ursa Ibérica

avIó
• Eduard Torres

modelIstes 
navals
• Amics Museu 
  Marítim de Barcelona

• Club Aeromodelisme 
   Pla de Vent

• Grup Chapucensis Barcelona

• Modelistes de Tàrrega

• Modelistes de Sabadell

• Modelistes de Girona
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organitzaCió 
FIra del vent
Organitza:  
Ajuntament del Pla de 
Santa Maria

Presidència: Martí Rull

Regidoria de la Fira del 
Vent: Isabel Grau

cartell
Mariona Vadrí 

logotIp de la FIra
Jordi Buldó 

trobada 
de plaques de cava
Organitza: 
José Manuel Castro

trobada de camIons 
tunejats
Organitzen:
Josep M. Baldrich
Josep M. Toldrà

concentracIó 
de cotXes I motos 
clàssIcs I hIstòrIcs
Organitzen:
Club Seat Classics (Valls)

passarel·la de moda 
Direcció i organització:
Laura Montcusí

Perruqueria i imatge:
Espallargas. 
Escola d’imatge personal

Glòria. Estètica, nutrició i salut

Estètica i 
Quiromassatge, H.B.

Rosa Estrada – Perruqueria

Presentador:
Jordi Murtró

I·luminació:
Events 91

So:
Electrònica Serret

Decorats:
Jardineria Rafí 

Col·labora:
Jardiel Rodellas Callot 
(violinista) 

Models:
Soufiane Amaghnoje
Eric Batalla
Christian Carneros
Roser Cisteré
Xavi Cunillera
Toni De La Torre
Arnau Fonts
Mar Fonts
Quico Gallego
Mouhamed Gueye
Anna Jacobs
Rosa Maria Juan
Pilar Llauradó
Jean Pierre Macias
Jurima Meritxell Macias

Èdim Martí
Tessa Martí
Adrià Martínez
Zoraida Pedraza
Aina Rallo
Carla Rallo
Marina Ramon
Sergi Serramià
David Silvestre
Eli Tocado
Anna Vadrí
Mariona Vadrí
Pol Vadrí
Pol Vallvé

Botigues 
que hi participen:
Chic Bebé
Cortès Moda
Jacovski
Madonna
Pluvinet
Roquet Bargains

megaFonia de la Fira
Publicitat Borrell

ensumanIa Fest
Organitza: Associació 
de Joves del Pla

modelIsme naval
Organitza:  
Joan Montesinos 

FotograFIa 
dels actes de la FIra
Joan Alemany

atraccIons de FIra
Organitza: Gremi 
d’Atraccions 
de Fira de l’Alt Cap
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Organitza

Amb el suport de:

Empreses i entitats col·laboradores


