Regidoria de Promoció Econòmica

RESUM DE LA MEMORIA FIRA DEL BOLET 2015
ACTIVITATS I VALORACIÓ.

Berenar saludable: Es va realitzar una garrofada, com alternativa
clàssica xocolatada, amb motiu del Dia mundial de l’Alimentació.

saludable a la

Passejada: Programada i cancellada per manca d’assistència de públic.
Taller de Cuina Infantil Petit Xef: Consistia en ensenyar als nens a cuinar plats
saludables de temàtica relacionada amb el bolet. Assistència total de nens: 12
Bona acceptació, tot i que per a noves edicions es proposa modificar l’hora d’inici a més
tard per aprofitar l’afluència de públic de la fira.
Taller de Cuina de Tardor: Assistència de 40 persones.
Activitat infantil- pintura de galetes: Assistència de 50 persones.
Teatre de Titelles: Va comptar amb assistència massiva de nens i molt bona acollida.
Lliurament del Premi “Illustra el Bolet 2016”: En aquesta edició del concurs
d’il.lustració s’han presentat 05 participants. El guanyador va ser l’autor de la fotografia
titulada “Cireres d’arboç al bosc de Sant Cebrià de Vallalta”.
Sorteig de la Panera: Sorteig que es duia a terme entre els participants a les activitats
de la Fira o compradors de les parades. La Panera va agradar molt i la participació va ser
alta fins al punt d’haver de fer més copies dels programes per poder afavorir el major
número de participació.
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Actuació Musical Dj Jos’up: “Disco-movil” amb música variada per Dj, de caire juvenil.
La valoració va ser molt positiva i la música va agradar. Poca assistència de públic a la
Fira en general desprès del sorteig i al fer-se de nit.
Firaires: Bona acollida de la iniciativa del sorteig de la panera, en la que era necessària
la seva participació. Bona distribució de les 27 parades.

Berenar saludable
Passejada
Taller cuina infantil
Taller cuina adults
Pintura de galetes
Teatre de titelles
Concurs Illustra el
Bolet 2016
Sorteig Panera
Actuació Musical Dj
Jos'up
Disseny gràfic

DESPESES
ACTIVITAT
Subvenció XGL 2015 Salut
pública
Escola de Natura del Corredor
Subvenció XGL 2015 Salut
pública
Subvenció XGL 2015 Salut
pública
Comissió de festes
Aportació Centre Informació Parc
Natural
Aportació Centre Informació Parc
Natural
Subvenció XGL 2015 Salut
pública
Ajuntament Sant Cebrià de
Vallalta
Aportació Centre Informació Parc
Natural

IMPORT

INGRESSOS
ACTIVITAT
IMPORT

748 € Taxes firaires
0

281,32 €

519,40 €
520,30 €
0
544,50 €
150 €
56 €
290,40 €
868,56 €
3.697,16

281,32 €

Aspectes positius:
- Bones condicions climàtiques.
- Assistència de públic alta.
- Alta participació en el sorteig de la panera el que va afavorir les vendes del paradistes.
- Bona valoració del nou model de programa.
- Bona acollida de les noves activitats introduïdes en aquesta edició (inflables, galetes
pintades, música)
- Bona acollida de les activitats habituals en altres edicions (tallers de cuina)
Aspectes a millorar:
- Centrar l’inici de les activitats entre les 11h al mati i les 17h a la tarda. Poca afluència de
les activitats de tarda.
- Major diversitat d’activitats.
- Incentivar als restauradors locals a introduir activitats com un Tast de bolets.
- Es proposa fer la passejada un dia diferent al de la fira, com s’ha fet en altres edicions
La valoració general de la Fira del Bolet, és positiva.
Volem agrair a totes les entitats collaboradores ( Protecció Civil, policia,
ambulàncies, Brigada, comissió de festes) que ens han ajudat a que la fira s’hagi
dut a terme amb aquest bon resultat.
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