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Oficina de la Fira de la Candelera

 
 

ACTA DEL COMITÈ EXECUTIU DE LA FIRA DE LA CANDELERA 
 
 
Dia: 17 de juliol 2018 
Hora: 20:50 hores 
Lloc: Sala de Sessions 
 
 
ASSISTENTS: 
 
- Sr. Joan Castelví i Mercier, representant de la Fundació Agrària. 

- Sr. Carles Guilera Poch, representant de la Cambra Oficial de Comerç 

- Sr. Roger Sabat, representant d’Expo-Gestió. 

 - Sr. Anton Pedrola, president de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local i de 

la Comissió Informativa 

- Sr. Marc Rebulà Pujol, representant del grup municipal d’Esquerres 

- Sr. Asier Baiona Garcia, representant del grup municipal de la CUP  

- Sr. Ramon Sànchez, Regidor de Fira. 

- Sra. Carme Madorell, representant del grup municipal CIU 

- Sra. M. Carme Pi Ciudad, Directora de Serveis de l’àrea de Desenvolupament i Promoció 

Estratègica Local (DIPEL). 

- Sra. Núria Massana Figueras, Directora de Fira. 

 
S’ excusen: 
 
Sr. Joan Vallhorat Matalonga, representant de la Oficina Comarcal DAR 
 
Altres assistents: 
 
Sra. Carolain Ojeda, que actua com a secretària. 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior: 
2. Presentació memòria 167a Fira de la Candelera 
3. Estat de la Gestió Fira 2019 

 

https://www.molinsderei.cat/lajuntament/composicio-del-ple/asier-baiona-garcia
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Oficina de la Fira de la Candelera

 

PUNTS INFORMATS I/O APROVATS 

 

1.S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el  22 de gener  de 2018 

2.Es presenta la memòria 167a Fira de la Candelera 

 Es valora la Fira de la Candelera 2018: 

 Es valora  seguir treballant per dignificar la Fira de vins. 

 Es valora  la possibilitat de que l’obra de teatre es faci a la Joventut Catòlica- Peni i no 
en el    Foment perquè no interfereixin els muntatges de l’obra de teatre i del Pregó. 

S’informa  que s’està treballant amb un pla estratègic de la Fira que ha fet una empresa 
externa que permetrà traçar unes línees de treball de millora en les pròximes edicions. 

Es valora que s’ha de treballar el tema de la mobilitat i els aparcament i s’informa que 
ja s’hi està treballant. 

Es valora que cal seguir  treballant amb els preus de l’alimentació  i el control de les 
mesures de sanitat d’aquest sector i i endreçar el taller de l’hort. 

S’acorda que la Fundació Agrària es tornarà a mirar les bases del concurs del planter 
enviades i si ha quelcom a tenir en compte ho farà saber. 

3.S’ informa  que s’està treballant per que al mes de  septembre-octubre es pugui 
començar amb els detalls de la següent Fira.  

 


