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 DADES GENERALS

Dates

18, 19 i 20 de maig de 2018 

Horari 

Divendres i dissabte de 10 a 21.30 h 
Diumenge de 10 a 21 h 

Localització 

Recinte firal de Vilafranca del Penedès 

Artesans, brocanters i pintors

(Av. Catalunya) 50 parades 

Superfície firal 

17.000 m2 

Zona d’aparcament 

20.000 m2
6 aparcaments amb capacitat per a 2.350 
vehicles 

Zona atraccions infantils 

10.000 m2 

Distribució dels sectors per les diferents 
zones del Recinte Firal 

Automoció
Pavelló Firal 
Comerç i Serveis Llar
Pavelló de la Gamba, semi-cobert
Comerç i Serveis
semi-cobert i exterior 
Maquinària Agrícola
Semi-cobert 2 i exterior 
Associacions i entitats
Exterior entre pavellons i Pavelló de la 
Gamba
Alimentació
Plaça del Vi 

Exterior del recinte 

Fira d’artesans, brocanters i pintors
(A l’Avinguda de Catalunya) 
Atraccions i firaires 

Transport de Fires 

Bus gratuït de les Fires
Recorregut: General Prim - La Fassina 
Divendres 18, de 17 a 21 h 
Dissabte 19, de 10.30 a 13.30 h
i de 17 a 21 h 
Diumenge 20, de 10.30 a 13.30 h
i de 17 a 20.30 h 

Trenet de les Fires 
Recorregut: Pl. Jaume I (Vinseum) – 
Rotonda Avinguda Catalunya amb Pla del 
Diable 
Dissabte 18, de 17 a 21 h 
Diumenge 19, de 10.30 a 13.30 h
i de 17 a 20.30 h 
Cost del bitllet: 0,50€ 
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 EXPOSITORS I SECTORS

Comerç i Serveis   
Llar (26%)
Altres (8%)

Automoció

Associacions i Entitats
 
Maquinària Agrícola

Plaça del Vi

34%

32%

13%

12% 9%

Expositors dins el recinte firal:  122

 DADES DELS EXPOSITORS

· 79% de la Comarca del Penedès  /  85% Vegueria

· 17 Expositors nous

· 41% dels nous expositors són de Vilafranca i la comarca de l’Alt Penedès
  (7 expositors)

· 58% (amb els 3 expositors del Garraf) pertanyen a la Vegueria Penedès
   La resta són de comarques catalanes: 35% (6 expositors) i 6% Espanya (1 expositor)
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 TOTA L’ACTIVITAT DEL PENEDÈS CONCENTRADA 
 EN LES FIRES DE MAIG 2019

El cap de setmana del 17, 18 i 19 de maig, Vilafranca del Penedès viurà una nova edició de 
les centenàries Fires i Festes de Maig, anomenades també “dels enamorats”. Les Fires de 
Maig de Vilafranca són una mostra multisectorial de referència a Catalunya, amb la 
presència de 122 expositors de diferents àmbits com l’automoció, la maquinària agrícola, 
el comerç, els serveis i també el teixit associatiu. El món del vi i la gastronomia també hi 
seran presents en una fira que és un gran reflex de la vitalitat i diversitat de les empreses 
i els comerços del territori. 
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 LA IMATGE

La imatge de l’edició 2019 de les Fires i Festes de Maig s’ha concebut pensant en els 
canals comunicatius més actuals, com són les xarxes socials i les plataformes digitals. 
Durant el procés de creació s’ha treballat sota els conceptes d’impacte, modernitat i dina-
misme. 

El resultat és una imatge molt dinàmica, minimalista i amb molt de color, on s’hi mostren 
representats clarament els 4 grans grups que conformen les Fires de Maig: automoció, 
maquinària agrícola, llar i espai vinícola. La línia de treball s’ha centrat en l’estètica d’Insta-
gram, que tan present està avui en dia en les tendències actuals.

 
Una imatge impactant

Una de les premisses en la creació de la imatge de les Fires de Maig 2019 era buscar una 
estètica potent amb personalitat pròpia. El fet que enguany les fires es desenvolupin 
durant la campanya electoral de les eleccions municipals, ha fet que es busqués una 
imatge que cridés l’atenció davant de la cartellera electoral que hi haurà penjada durant 
aquelles setmanes per tot el Penedès.

Per a potenciar aquest impacte visual, s’ha apostat per un ventall cromàtic ampli per a 
aplicar en els diversos canals de comunicació de les Fires de Maig (xarxes socials, comu-
nicacions via whatsapp, web...). Un tret que aporta originalitat i dinamisme a la imatge és 
la presentació de les Fires de Maig mitjançant imatges en moviment.
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PRINCIPALS NOVETATS:
ORGANITZACIÓ

I ACTIVITATS
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  JORNADES EMPRESARIALS – Auditori Municipal

Les Fires i Festes de Maig donaran el seu tret de sortida amb l’EcosostenibleWine 2019. 
El 14 de maig de 8.30 a 14.30h tindrà lloc la 6a Conferència Internacional de Viticultura 
Ecològica, Sostenible i Canvi Climàtic.
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  CONFERÈNCIA INAUGURAL DE LES FIRES DE MAIG 2019

El pregó de les Fires de Maig anirà a càrrec del president de Foment del Treball a Catalunya, 
Josep Sánchez Llibre que pronunciarà una conferència el 17 de maig a les 9.30h a l’Auditori 
Municipal de Vilafranca del Penedès. 

L’acte és gratuït però cal inscripció prèvia.

Seguidament es farà la inauguració oficial a càrrec de l’alcalde de Vilafranca del Penedès, 
el Sr. Pere Regull. 

Josep Sánchez Llibre
Nascut el 26 de maig de 1949 a Vilassar de Mar. Casat. 3 fills.
Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d'Empreses per ESADE.
Empresari.
Vicepresident de Conserves DANI.
Responsable de CEOE en les relacions amb les Corts Espanyoles.
Medalla d'Honor Foment del Treball a la trajectòria empresarial (2009).
Medalla Bernardo O'Higgins, atorgada pel president del Govern de Xile Eduardo Frei RuizTagle,
en reconeixement per les inversions espanyoles en aquest país.
Diputat de la III i IV legislatura, al Parlament de Catalunya.
Senador de la IV legislatura, per la Comunitat Autònoma de Catalunya a les Corts Espanyoles.
Diputat de la V, VI, VII, VIII, IX i X legislatures, al Congrés dels Diputats.
Insígnia d'Or i Brillants del RCD Espanyol (2011)
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  53è CONCURS TASTAVINS PENEDÈS

Coincidint amb les Fires i Festes de Maig, l’Acadèmia Tastavins Penedès celebrarà l’entre-
ga de premis de la 53a edició del Concurs Tastavins Penedès. Serà el divendres 17 de maig 
a l’Auditori Municipal de la Capital del Vi. 

Aquest certamen vinícola reconeix l’excel·lència dels millors vins i Clàssic Penedès que 
s’elaboren dins del paraigües de la DO Penedès. Un concurs que té l’objectiu de visibilit-
zar la qualitat i el prestigi dels vins Penedès.

  CuEmE

El dissabte al matí de 9 a 12h davant de l’Auditori Municipal, 6 escoles de primària
seran presents amb les 11 cooperatives creades. Inici de la venda de les cooperatives del 
programa Cultura Emprenedora a les Escoles (CuEmE).
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  ELS INFANTS A LA FIRA

L’espai JUGAFIRA de les Fires de Maig de 2019 donarà continuïtat al plantejament iniciat 
en l’edició del 2018. Un servei que donava la possibilitat de visitar més còmodament les 
fires a pares, familiars o tutors acompanyats d’infants. A més, ampliava el nombre d’espais 
fixes amb programació constant d’activitats, fet que va suposar un increment important 
d’usuaris beneficiaris de l’activitat.

La dinàmica de JUGAFIRA seguirà la combinació de zones d’activitat continuada que 
definim com ‘Espais’ i activitats dirigides que anomenem ‘Tallers’ amb una durada aproxi-
mada d’uns 30 minuts.
La novetat de l’edició del 2019 és ‘L’Escenari’. Aquest espai, ubicat a l’empostissat de 6x4, 
presentarà activitats participatives per a infants i famílies amb un presentador/dinamitza-
dor a l’escenari, que facilitarà el seu desenvolupament.

Altres novetats són activitats com: 
Conta contes en anglès – Storytelling 
Una visita a la ciència – Micro experimentació 
La cuina màgica – Súperxef en anglès 

Per segon any consecutiu, s’hi trobarà l’estand Capità Vitamines. També hi hauran diver-
ses activitats proposades pels expositors que es desenvoluparan als seus estantds (con-
sulteu el programa). 

En l’edició anterior, més de 1.599 nens van gaudir de les activitats proposades a l’Espai 
JUGAFIRA.
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  ESPAI DEMO

Aquest espai permet acollir diverses xerrades i presentacions dels expositors de les fires 
que ho han sol·licitat. Enguany mantenim  la ubicació a dins el pavelló de l’Automoció per 
la bona acollida durant les fires de 2018. 

Número d’empreses participants: 12 
Número d’activitats: 16 
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  EL PROGRAMA IMPRÈS

Consta de 28 pàgines on s’hi pot trobar tota la informació relativa a l’edició 2019 de les 
Fires i Festes de Maig 2019: des de les activitats que es desenvoluparan tan a l’interior 
com a l’exterior del recinte firal, a l’Espai Demo, al JUGAFIRA i durant les Jornades Profes-
sionals. 

A més a més, s’hi troben tots els expositors i un planell del recinte firal organitzat en 
colors, per a indicar la ubicació de cadascun d’ells així com les seves dades bàsiques. 
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  NIT DE L’EXPOSITOR

La tradicional Nit de l’Expositor se celebrarà el dissabte 18 de maig a les 21.30h a l’Auditori 
Municipal, un cop tancada l’exposició. Aquesta és el marc per a lliurar el Premi Enamora’ls. 
L’acte consistirà en la recepció per part de l’alcalde de Vilafranca del Penedès, de tots els 
expositors de les Fires i Festes de Maig i el lliurament de la 16a edició del Premi Enamora’ls.

Enguany es premiaran els expositors amb l’espai d’exposició més seductor. Els premis es 
divideixen en tres categories:  automoció i maquinària, comerç i serveis. El millor de cada 
categoria s’endurà un premi de 300 €, que s’abonarà en el moment que confirmi assistència 
a l’edició de les Fires i Festes de Maig 2020. També hi haurà un reconeixement pels dos fina-
listes de cada categoria amb un diploma.
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  PROGRAMA ALS 4 VENTS - Xarxa de Televisions Locals 

El diumenge de fires a les 18h s’emetrà el programa “Als 4 Vents” de la Xarxa de Televisions 
Locals des de l’estand de RTV Vilafranca. Serà el tercer programa d’aquesta nova proposta 
que es dedica a descobrir les diferents realitats del territori català. L’emissió es podrà seguir 
en una trentena de televisions locals i via streaming a través de la web de la la xarxa. La 
directora i presentadora del programa és Ruth Gumbau.

  SERVEI BAR-CAFETERIA A LA PLAÇA DEL VI  

A més a més dels estands d’alimentació i el de la DO Penedpes, hi haurà tres foodtruks que 
oferiran el servei de cafeteria i gastronomia amb degustacions dels seus productes.
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PRINCIPALS NOVETATS:
ZONES DEL RECINTE
FIRAL I EXPOSITORS
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AUTOMOCIÓ

Com és habitual els concessionaris mos-
tren tot el seu potencial amb la presència 
de les últimes novetats en automòbils, 
vehicles industrials, motocicletes, micro-
cotxes, cotxes i motos elèctriques. Els 
segways amplien la gamma de productes 
oferts en aquest pavelló firal. També s’hi 
destinarà una zona ubicada entre el pave-
lló firal i el pavelló de la Gamba.

Aquesta gran varietat fa del pavelló d’au-
tomoció de les Fires i Festes de Maig una 
autèntica referència entre les mostres 
catalanes, i un espai on trobar els millors 
vehicles nous amb unes condicions i avan-
tatges molt especials.

Per altra banda, es continua amb l’exitós i 
atractiu sorteig de 3.000€ de les Fires i 
Festes de Maig al qual optaran els com-
pradors que adquireixin un cotxe en el 
marc de les fires. Un premi ofert pels con-
cessionaris adherits a la campanya, amb 
l’objectiu d’incentivar les vendes. Aquesta 
iniciativa representa un atractiu més per 
motivar la compra d’un vehicle nou a les 
fires. L’any passat es va batre el rècord de 
vendes amb 177 vehicles venuts a la Fira.
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La zona de comerç i serveis integra la zona 
exterior, el pavelló de la Gamba i el primer 
semicobert.
Seguint la línia de l’any passat, es torna a 
tematitzar el pavelló de la Gamba i el primer 
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semicobert amb la temàtica de la llar en la 
seva accepció més àmplia: instal·lacions, 
mobiliari, reformes, cuines, banys, aïllaments, 
tancaments, jardineria,...
 
Se segueix amb la promoció del sorteig de 
més de 1.200 € per la compra o contractació 
d’algun servei per a la llar, a un o a diferents 
expositors dels 12 que col·laboren en el premi. 
Tots ells estaran visiblement identificats.

LLAR, COMERÇ I SERVEIS
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MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

A les Fires de Maig podem trobar la 
mostra de tractors i maquinària agrícola 
més important de la província de Barcelo-
na. És un referent per novetats i diversitat, 
i un pol d’atracció molt important per a les 
fires. La mostra inclou tractors –sempre 
nous– de totes les mides i potències, 
màquines de collir, remolcs, polvoritzado-
res o maquinària agrícola pesada,... Però 
també eines com serres elèctriques, des-
brossadores, o tisores de podar.

Enguany es fa per primer cop també una 
promoció de maquinària agrícola. Un sorteig 
de més de 1.000 € per la compra de 
maquinària agrícola, per gastar a un o a dife-
rents expositors dels que col·laboren en el 
premi. Tots ells estaran visiblement identifi-
cats.
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ASSOCIACIONS
I ENTITATS

Enguany comptem amb la presència d’as-
sociacions i entitats sense ànim de lucre 
que s’estrenen a les fires al costat de les 
habituals. Entre les novetats hi ha la 
presència de la Universitat Politècnica de 
Catalunya que presentaran simuladors.

19



K I T  D E  P R E M S A

LA PLAÇA DEL VI

A l’espai exterior que hi ha a tocar del 
pavelló de de la Gamba i el semicobert 
trobarem la Plaça del Vi. Un espai on la 
Denominació d’Origen Penedès oferirà la 
degustació dels seus vins i Clàssic Pene-
dès, juntament amb una selecció d’expo-
sitors de formatges, embotits i d’altres 
que són novetat d’enguany com produc-
tes de Menorca.   
També hi trobarem la presència de dues 
empreses vilafranquines que elaboren 
cervesa artesana: La Castellera i BeerCat.
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 ACTIVITATS QUE MANTENEN EL FORMAT

  FIRA D’ARTESANS

L’Avinguda Catalunya, serà un cop més l’escenari de la gran fira d’artesans, amb 50 parades 
entre artesans, brocanters i pintors. Una gran mostra d’artesania de qualitat, on trobar tot 
tipus d’articles.

La Fira d’Artesans començarà el dissabte al matí. Durant el dissabte i diumenge han progra-
mat diferents tallers infantils (consulteu el programa).
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Podeu trobar tota la informació a:

www.firesdemaig.cat
    facebook.com/firesdemaig

     @firesdemaig
     @firesdemaig

Contacte premsa:

Tel. 93 817 27 02

social@parenthesis.cat

Recursos gràfics per descarregar:

www.parenthesis.cat/firesdemaig


