AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA
DE

MÓRA LA NOVA

ACTA COMISSIÓ FIRA
DATA : 17/09/2019

ASSISTENTS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

HORA : 22:00 h

NOM
Míriam Vinaixa Rey
Esther Escolà Piñol
Marta Buch Escriche
Marc Romera Abelló
Bruno Gironés Balsebre
Joan Ramón Casanova Falcó
Lurdes Bienvenido Barrios
David Rubio Pena
Antoni Cutrona Cutrona
David Llauradó Avila
Júlio Monfort Tena
Miryam Pi Diez
Josep Escoda Piñol
Joan Josep Rodríguez Sabaté
Montserrat Viña Borrull
Jesús Álvarez Vilàs

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
SEGON. Informació als membres que l’empresa guanyadora de la licitació dels
estands de la fira, ha estat Octasystem d’ Alcoletge (Lleida). S’ha triat el color de
la moqueta del pavelló firal, (passadís, gris clar “64” i estands, gris fosc “5”). I
també s’ha triat els rètols dels estands interiors (blau “16” amb lletres blanques) i
els rètols dels estands de la fira del vi (bordeus “8” amb lletres blanques).
TERCER. Els cartells presentats no n’agrada cap, proposta d’un altre cartell
inspirat amb un quadre de l’Andy Warhol.
S’ha de netejar la parcel·la dels firaires.
Elecció de les copes per la fira del vi (l’esperit) i s’acorda demanar 1.500 copes.
S’han de marcar els llocs de les caravanes.
En cas que AMPARE tirin la sol·licitud, buscar un altre espai que no sigui al costat
del pavelló ramader.
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Es parla del tema de les hostesses, i que dins de les sol·licituds estan els 6
representants dels quintos (pubilles i hereus).
Es comenta que s’ha d’anar amb Ferran pel tema del càtering del sopar de Fira.
David Llauradó mirarà unes fundes per a les taules del sopar a la cooperativa.
Després de la negativa de la primera pregonera, es proposa al president de la
cambra de comerç de Reus, al sr. Jordi Just Miró.
Com de les caravanes no ve cap empresa, s’acorda tancar a la placeta de la
cooperativa i el carrer Diputació fins dalt, on estan els Atlètics.
Referent a la fira del vi, s’acorden fer tiquets de color blanc i de 6 degustacions.
També s’acorda fer un tiquet per les degustacions i un per les copes.
QUART. Precs i preguntes.
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