


El Pla de Santa Maria
Fira del vent 2020   

Una Fira especial
La vida és feta de canvis constants i la Fira del Vent, com si fos un organisme 
viu, no ha deixat d’evolucionar al llarg del temps.

Enguany estrena logo i presidència, a càrrec de Martí Rull, a qui vull donar la 
benvinguda. També, i a rel de les circumstàncies, un nou format. L’entorn ens 
obliga a adaptar-nos a la realitat i el resultat és una Fira ben diferent.

Com sempre des que es va declarar la pandèmia del Covid-19, tot es farà com-
plint les normes que les autoritats sanitàries determinin. Per això, l’assistència 
a totes les activitats requereix reserva prèvia, apel·lant a la prudència per da-
munt de tot. La nostra prioritat és tenir cura de les persones. 

Vull agrair l’esforç de tothom que hi ha posat imaginació i il·lusió per poder-la 
dur a terme malgrat la situació.

Espero que l’any vinent puguem tornar a convidar gent d’arreu i compartir es-
pais sense restriccions.  

Mateu Montserrat i Miquel 
Alcalde del Pla de Santa Maria

Doble repte
Primer de tot, vull donar les gràcies a tots els presidents que han estat al cap-
davant de la Fira del Vent des dels seus inicis perquè, sense la seva tasca, jo no 
tindria ara l’oportunitat de ser aquí. Entre tots ells, Rafel Fortuny mereix una 
menció especial perquè m’ha fet molt fàcil la incorporació en aquesta aventura. 
Gràcies!

Si per a mi ja era un repte important entomar aquest esdeveniment i fer-lo créi-
xer, qui m’havia de dir ara fa un any que la dificultat seria doble. Ha calgut trobar 
com celebrar la Fira sense que aquesta perdés del tot la seva essència al mateix 
temps que es garantien les mesures sanitàries pertinents. 

Hem fet feina d’ equip i agraeixo a totes les persones que hi han intervingut 
d’alguna manera el seu ajut i la seva dedicació. El resultat és a les vostres mans: 
un viatge a través de la història de la Fira i algunes coses més. Desitjo que en 
gaudiu i tant de bo la propera edició pugui tornar a ser una gran trobada com 
ha estat sempre. 

Per part nostra, seguirem treballant per a millorar-la.

Martí Rull i Cardó
President de la Fira del Vent



Dissabte  
17 d

,
octubre

16:30 h. – 20:45 h.  
Al recinte firal de la Fàbrica. 

Exposició  
“Un viatge a través  
del temps”.
Un recorregut, en grups reduïts, a 
través d’audiovisuals i continguts es-

tàtics, pel que ha estat la Fira al 
llarg dels anys.  

Al final, s’oferirà un 
tastet de produc-
tes locals.

17:00 h. 

Gimcana amb l’aplicació per 
a mòbil “Descobreix el Pla de 
Santa Maria”.
Amb premis per a les millors puntua-
cions.

Inscripció i informació al punt de sor-
tida: recinte firal de la Fàbrica.

21:00 h.   
Al Parc de la Fàbrica.

Enceses de  
lluïment  
i castell de  
focs a càrrec  
dels Diables  
del Pla.

 Diumenge 
18 d

,
octubre

10:00 h. – 13:30 h.  
Al recinte firal de la Fàbrica.

Exposició  
“Un viatge a través  
del temps”.
Un recorregut, a través 
d’audiovisuals i continguts estàtics, 
pel que ha estat la nostra Fira al llarg 
del temps. Al final, s’oferirà un tastet 
de productes locals.

11.00 h. 

Gimcana amb l’aplicació per 
a mòbil “Descobreix el Pla de 
Santa Maria”.
Amb premis per a les millors puntua-
cions.

Inscripció i informació al punt de sor-
tida: recinte firal de la Fàbrica.

13.15 h. – Al Parc de la Fàbrica.

Homenatge al personal  
sanitari i a les víctimes  
del Covid-19.
Llançament de globus.

18:00 h. – 20:00 h.  - Al Centre Cívic.

Concert amb  
L’Orquestra Nova Blanes.
Al descans es lliuraran  
els premis dels concurs  
de fotografia dels  
Vermuts Confinats  
i de la Bicicletada  
Confinada.

 



Tant la visita a l’exposició com 
l’assistència a les enceses, a 
l’homenatge i al concert re-
quereixen fer reserva prèvia a 
l’Ajuntament del Pla de Santa Maria 
(plaça de la Vila, 1, tel. 977 63 00 06).  

Les reserves s’atendran a par-
tir del dia 5 d’octubre.  Si 
es fan per telèfon, caldrà  
passar per les oficines de 
l’Ajuntament a recollir els tiquets 
corresponents.

Amb el suport de 

Organitza
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