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ACTA COMISSIÓ FIRA 
 
 
 
      DATA : 05/11/2019     HORA : 22:00 h 
 
 

ASSISTENTS 

 
NOM 

X Míriam Vinaixa Rey 

X Esther Escolà Piñol 

X Marta Buch Escriche 

X Marc Romera Abelló 

X Bruno Gironés Balsebre 

X Joan Ramón Casanova Falcó 

 Lurdes Bienvenido Barrios 

X David Rubio Pena 

X Antoni Cutrona Cutrona 

X David Llauradó Avila 

 Júlio Monfort Tena 

X Miryam Pi Diez 

 Josep Escoda Piñol 

 Joan Josep Rodríguez Sabaté 

X Montserrat Viña Borrull 

X Jesús Álvarez Vilàs 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

PRIMER. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

 

SEGON.  

Fira del vi:  

No poden ser els tres premis a la mateixa categoria de la mateixa bodega. Per a 

que no passi tenim dos opcions, o limitar una botella de vi per categoria o bé 

professionalitzar el concurs contractant catadors professionals. 

Horaris Fira del vi, intentar ajustar-lo una mica més. 

La copa o bé més petita o marcar-li una ratlla. 

Millor la fusta que la moqueta als estands. 

Preu: Copa 5€ / Tiquets 5 degustacions 5€ ( 60% bodegues, 40% Ajuntament). 

No es van fer les enquestes. 

Pel que fa als pàrquings, no deixaven entrar als bodeguers a descarregar el vi, 

perquè no compleixen els horaris de càrrega o descàrrega. Han d’entrar abans 

o després de l’hora d’obertura. S’ha de deixar entrar a descarregar fins les 17h.  
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Fira: 

Tallar la passarel·la. Falta il·luminació. 

El protocol de la Fira durant la inauguració va ser un desastre. No hi havia ningú 

de l’Ajuntament amb el pregoner. No volia fer els vins perquè tenia pressa. 

L’Alcalde va desaparèixer a mitja volta dels vins. Es va fer molt tard. 

Millorar el protocol i s’han de presentar cada responsable dels sectors per fer la 

volta a la Fira. 

En quan al pavelló, s’hauria de fer arribar a les empreses expositores les 

identificacions a casa abans de la Fira. 

S’ha d’aclarir com s’han de repartir les acreditacions. Mirar totes les butlletes 

d’inscripció. S’han d’haver pagat les taxes d’expositors 15 dies abans de la Fira. 

Començar a fer les reunions de Fira al maig. 

El cartell de la Fira s’ha de demanar al mes de gener. Preguntar a Òptim. 

Actualitzar els plànols de la Fira. 

L’Esther i la Míriam faran re enumeració dels llocs. Després Sasplugues haurà de 

fer el plànol corregit i posar on estan els estands d’informació. 

Plànols d’accés dels firaires i expositors amb horaris de muntatge. 

El C/ tres d’Abril s’ha d’organitzar millor. 

No hi havia cap persona d’octasystem. 

C/ Diputació estava molt a les fosques. 

S’han de recollir els premis obligatoriament si et presentes. 

 

TERCER. Precs i preguntes. 

 


