
                                            fires de maig’10                                

www.vilafranca.org/fires - 1 - 

 
 
 
   
 

fires i festes de maig o dels enamorats’10 
 
 
     KIT DE PREMSA 
 
         3/05/2010 
 
 
 
 
 



                                            fires de maig’10                                

www.vilafranca.org/fires - 2 - 

Principals xifres fires i festes de maig o dels enamorats 2010 
 

Dates:  14, 15 i 16 de Maig de 2010.  
Localització: Zona Esportiva i Firal de Vilafranca del Penedès 
Horari:  de 10:00h. a 21:30h. 
Expositors:  150 
Assistència estimada: 40.000 persones al llarg de 3 dies 
Espai:  16.500 m2 
Pavellons:  
  Pavelló 1: Automoció i mobilitat 
  Pavelló 2: Comerç i oci 
  Pavelló 3/4: Mobiliari, maquinària, equipament i serveis 
  Pavelló 4: Zona Enogastronomia 
  Pavelló 5: Enoturisme 
  Exterior: Zona Associacions 
       Zona serveis, equipaments i jardineria 
       Zona alimentació 
Distribució per sectors: 

 
 

Distribució per origen dels expositors: 

 
 

Zona d’aparcament: 30.000 m2 repartits en 7 pàrkings 
Zona d’atraccions infantils i juvenils de 5000 m2 
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PRESENTACIÓ 
 
fires de maig’10: Gaudeix-les! 
 
Del 14 al 16 de maig se celebraran les Fires de Maig o dels Enamorats, la gran 
Fira multisectorial de Vilafranca del Penedès, amb una història que es remunta al 
segle XVI i que representa la màxima expressió de la vitalitat i la diversitat 
comercial del Penedès. Les Fires de Maig son un esdeveniment senyalat en el 
calendari dels penedesencs, de les que en gaudeixen plenament, tant passejant i 
comprant per la Fira, com participant en els actes paral�lels que complementen 
la festa.  
 
S’espera una assistència de més de 40.000 visitants durant els tres dies que 
duren les fires, fet que demostra la vitalitat i el dinamisme d’unes fires que es 
planifiquen com l’únic espai on es pot trobar la màxima representació de 
comerços, empreses i serveis del Penedès. La comissió de Fires, formada pel 
Patronat de Turisme de Vilafranca i representants dels comerços i les empreses 
participants, ha planificat unes fires atractives i plenes de novetats. 
 
La principal novetat d’aquest any, i amb l’objectiu d’anar reinventant i renovant 
les fires per mantenir el seu atractiu i convocar nous perfils de públic, és 
potenciar les àrees de enogastronomia, amb una gran mostra de plats i vins i 
caves penedesencs, i el  enoturisme, amb un espai amb l’oferta enoturística del 
Penedès. D’aquesta manera es vol donar a conèixer als propis penedesencs tots 
els actius i atractius enoturístics del Penedès i que es converteixin en els primers 
prescriptors del nostre territori. 
 
Una altra gran novetat és la creació de jornades professionals de formació dins la 
fira, amb la voluntat d’apropar tots els professionals del Penedès a la Fira, i que 
l’espai es converteixi en un lloc de trobada d’empresaris del nostre territori.  
Així, s’han programat interessantíssimes presentacions relacionades amb les 
noves tecnologies, la competitivitat en el nostre territori i temes d’actualitat 
com “ Què saben les empreses que ja han sortit de la crisi?”  Comptarem amb 
professionals de referència com Gemma Urgell, periodista i consultora de 
comunicació i web a Redall.cat, José A. Bonaire professor de la Faculatat de 
turisme de la UdG i en Carles Torrecilla professor d’Esade, empresari i 
col�laborador del Món a Rac1.  
 
Igualment s’han potenciat els sectors tradicionals com l’automoció amb la 
campanya del sorteig de 5000€ per les compres de vehicles durant les fires, i una 
acció especial de promoció de cotxes ecològics o de baixes emissions, i el comerç 
amb una campanya de promoció d’articles i serveis especials per la fira i amb 
millores en la senyalització del pavelló.   
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S’ha planificat una àmplia campanya de comunicació per arribar a tot el territori 
del Penedès i àrees d’influència (Anoia, Garraf i Baix Llobregat), així com la 
resta de Catalunya. 
 
Les fires comptaran amb  un gran nombre d’activitats paral�leles, com la Mostra 
d’Artesans, Pintors i Brocanters, la trobada bianual de Puntaires, obres de 
teatre, actuacions castelleres i falconeres, activitats infantils...  
  
 
NOVETATS 
 
Francesc Sanuy, pregoner de les fires de maig’10 
 
L’encarregat de donar el tret de sortida a una nova edició de les Fires de Maig o 
dels Enamorats serà l’advocat i economista Francesc Sanuy, que pronunciarà el 
tradicional pregó el proper dimecres 12 de maig des del Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
Francesc Sanuy i Gistau, Barcelona, 1936, és advocat, economista i polític. 
Llicenciat en dret, diplomat per la Universitat de Perusa, graduat per l’Institut 
Universitari de Torí i màster d’Economia del Treball per la Universitat de Cornell 
(EUA). Entre altres càrrecs i tasques professionals ha estat locutor del Spanish 
Service de la BBC, cap del Departament de Comerç Exterior de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, comissari del 75è aniversari del 
Futbol Club Barcelona, traductor de la Divisió Lingüística de l’ONU, a Ginebra, 
director de la Fira Internacional de Barcelona. En 1980-84 i 1984-85 fou conseller 
de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat i en 1986-89 diputat per 
Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, on fou vocal de la comissió 
d’Economia, Comerç i Hisenda. Ha estat també comissari de la Generalitat per al 
Mil�lenari de Catalunya i del Pavelló de Catalunya a l’Expo 92 de Sevilla. 
Col�laborador de diversos mitjans de comunicació a la ràdio, la televisió i la 
premsa, de l'any 2000 fins al 2004 escriví sota el pseudònim J.B. Boix una 
columna al diari 'Avui' sobre l'actualitat política i econòmica, temes sobre els 
quals ha publicat 6 Milions d'innocents (Menys Uns Quants Espavilats) (1999), i 
dels quals articles feu una recopil�lació en Articles de Neteja (2000). 
Posteriorment ha publicat Informe Sanuy. Defensa del petit comerç i crítica de 
'La Caixa' (2005) i Els plats trencats. Banquers, polítics i ciutadans: culpables i 
víctimes de la crisi econòmica (2010). El 2002 rebé la Creu de Sant Jordi. 
 
 
Zona d’Enogastronomia 
 
En una forta aposta per atraure nous visitants a les Fires, enguany, i com a 
novetat destacable, des de la Comissió de Fires s’ha apostat per ampliar i 
reforçar l’espai dedicat a la gastronomia i el vi. Així, continuant amb l’evolució 
iniciada amb el carrer de la gastronomia, aquest any s’ha apostat per donar més 
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importància creant una àrea especifica dins l’espai semi-cobert dels pavellons. 
Amb la presència de 6 restaurants de prestigi del Penedès i de l’Associació 
Vinícola Catalana en l’apartat de caves i vins del Penedès, es preten acostar al 
públic una mostra dels plats més significatius de la cuina penedesenca maridats 
amb una selecció dels millors vins de la DO Penedès i caves. Amb dos espais, un 
per degustar a peu dret amb taules “d’aeroport”, i un altra amb taules i cadires, 
el visitant podrà gaudir de una experiència molt gustosa i descobrir magnífics 
restaurants i vins.   
 
Els restaurants participants son: 

• El Gat Blau 
• Trefi 
• Trencadís 
• Nou Tanins 
• La Casa del Conill 
• La Cucanya 

 
Que elaboraran tastos de plats elaborats amb productes típics de la cuina 
penedesenca com ara Caneló farcit de confit ànec, foie i ceps amb beixamel  
suau de tòfona, Risotto d’espinacs, bacallà i pinyons, Brotxeta de truita paisana, 
llagostins en tempura i salsa de mariscs, Mussaka d’ànec i albergínia gratinada 
amb parmesà, Ànec mut del Penedès amb rostit de prunes i pinyons, Pastís de 
bolets, Fideuà o Trencadís de coca d’escalivada entre d’altres. 
 
Dins l’espai d’Enogastronomia, el visitant també podrà degustar els millors caves 
i vins del Penedès. Gestionat per l’AVC-UVIPE, comptarà amb una gran 
representació dels productes de més de 20 cellers de la D.O. Penedès. 
 
Zona d’Enoturisme 
 
La segona gran novetat de les Fires de Maig 2010 és la creació de l’espai de 
l’Enoturisme del Penedès. Amb l’objectiu d’acostar als propis penedesencs tots 
els actius turístics del Penedès, s’ha habilitat una àrea especifica entre el 
pavelló 3 i la zona d’entitats per aglutinar en un mateix espai els atractius 
turístics i enoturístics del Penedès. Ell visitant podrà trobar estands amb 
informació sobre cellers, cases rurals, restaurants, museus i serveis turístics que 
es poden trobar en el territori. Es pretén que el visitant, tant del Penedès com 
de fora, descobreixi la rica varietat d’ofertes enoturístiques, i que els 
penedesencs es converteixin en els primers prescriptors del turisme en el 
Penedès. 
 
En aquesta nova zona hi haurà representació de les següents empreses i entitats:  
 

• Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès 
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• Vinseum, El Museu Arqueològic de Catalunya (Olèrdola) i El Centre 
d’Interpretació del Castell de Gelida. 

• Jean Leon 
• Caves Vilarnau 
• Can Bonastre 
• Hotel Pere III 
• Casa Rural Ca la Laia, Caves Blanchere, Restaurant El Gat Blau 
 
 

Jornades professionals 
 
Per primera vegada les Fires de Maig reserven un espai per dur a terme unes 
jornades professionals, el divendres 14 i el dissabte 15, dirigida a tots els 
empresaris i professionals del territori. Les jornades es vehicularan mitjançant 
ponències en una sala amb capacitat per unes 100 persones, específicament 
habilitada a la part final del pavelló Firal.  
 
A través d’aquestes conferències es volen mostra experiències d’èxit i eines que 
ens permetin afrontar els moments actuals, alhora que descriure diferents 
alternatives de reconducció, de competitivitat, de coneixement de les 
tendències de mercat i la comercialització on-line i l’aprofitament de les noves 
tecnologies. 
 
Les Jornades començaran divendres al matí a les 11:00 amb la ponència sobre les 
xarxes socials i les empreses a càrrec de Gemma Urgell. Gran especialista en 
l’anomenada web 2.0, aquesta consultora web, ens mostrarà quines oportunitats 
poden trobar les empreses amb la utilització de les noves eines de comunicació i 
networking. 
 
Les jornades continuaran el mateix divendres a la tarda (16:30h.), amb una 
interessant ponència sobre l’eficiència i diferenciació empresarial, amb un 
especial enfoc en el sector turístic. La ponència estarà dirigida pel José A. 
Donaire, director del Institut Superior d’Estudis Turístics i professor de la 
Facultat de Turisme de la UdG. 
 
Finalment les jornades clouran el dissabte al matí (11:00h.) amb una sessió plena 
d’optimisme empresarial a càrrec del conegut professor de marketing d’Esade, 
Carles Torrecilla, conegut a través dels mitjans de comunicació per les seves 
intervencions en el “Món a Rac1” i a TV3. Empresari, professor i també escriptor, 
ens explicarà què han fet i com s’ho han fet les empreses que ja han sortit de la 
crisi.  
 
Amb aquestes jornades es busca apropar tots els empresaris del Penedès a la 
Fira, i que l’espai es converteixi en un lloc de trobada d’aquest col�lectiu en el 
territori.          
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La Nit de l’Expositor 
 
Divendres al vespre els expositors esdevindran protagonistes. I és que a la sala 
polivalent del pavelló Firal se celebrarà la Nit de l’Expositor, una vetllada 
centrada en el lliurament dels premis “Enamora’ls” que en la seva vuitena 
edició, aquest any guardona la millor tècnica de venda en els estands. Per 
analitzar-ho, un equip de “mistery shoppers” o clients misteriosos, visitaran els 
estands i valoraran les capacitats comercials de cada estand per atreure, 
presentar i vendre el seu producte o servei. Com a novetat, els guanyadors 
rebran un guardó commemoratiu de les Fires.  
 
La Bossa de Vilafranca 
 
Durant tots els dies de les fires, el Patronat de Comerç i Turisme de Vilafranca 
del Penedès durà a terme una campanya de presentació de la “Bossa de 
Vilafranca”, una bossa de material reciclat, decorada elegantment amb 
“l’skiline” de Vilafranca, i que serà el complement ideal per a fer les compres 
tant a les mateixes Fires de Maig com durant l’any en els comerços de Vilafranca.  
 
La Bossa de Vilafranca es podrà adquirir a l’estand d’informació de les fires al 
preu simbòlic de 1€ i la recaptació de la venda d’aquestes bosses anirà adreçada 
a la campanya “Santa Maria 2020” per a la rehabilitació de la façana de Santa 
Maria de Vilafranca. 
 
La primera edició del Firal, ara el dilluns abans de fires 
 
Després de l’èxit aconseguit l’any passat amb el llançament del diari Firal, 
aquest any es vol apropar encara més la fires a la població llençant la primera 
edició del diari Firal al dilluns 10 de maig. D’aquesta manera es vol anar 
escalfant motors de cara les fires, així com presentar totes les novetats i els 
expositors presents mitjançant un format de diari gratuït que es podrà trobar en 
els establiments i localitzacions habituals de Vilafranca i comarca.  
 
Així doncs la primera edició farà les funcions de programa, i es deixarà la segona 
edició, que sortirà el dissabte de fires, com la que reculli les noticies més 
importants com el pregó o la inauguració de Fires. 
 
El Firal seguirà amb el format d’una publicació de 24 pàgines a tot color amb 
format de diari que es distribuirà de forma gratuïta a tots els visitants de les 
Fires amb objectiu d’oferir informació detallada de les Fires de Maig, tant del 
propi espai expositiu (amb plànols sobre el recinte firal, una exhaustiva relació 
d’expositors, horaris de la mostra...), com de tota l’activitat que es genera al 
seu voltant (programa d’actes, entrevistes, cròniques i reportatges sobre cada 
pavelló i l’activitat que en ell s’hi desenvolupa, etc.).  
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Lliurament dels Premis de Cartes Romàntiques d’amor i desamor 
 
Aprofitant l’acte del Pregó de les Fires es farà efectiu el lliurament de la 
cinquena edició dels premis del Concurs de Cartes Romàntiques d’amor i 
desamor. El primer premi en la categoria d’adults consisteix en una estada de 
cultura “Smartbox” mentre que el segon premi és un lot de llibres per valor de 
100 euros. En la categoria juvenil, el primer premi és un Ipod amb altaveus i el 
segon guardó és, com en el cas de la categoria d’adults, un lot de llibres per 
valor de 100 euros. 
 
Sorteig de 5.000 euros 
 
Com ja és costum, i amb molt d’èxit de participació, els concessionaris 
d’automòbils que participen a les Fires incentivaran les vendes, amb la 
convocatòria per tercer any, de un sorteig de 5.000 euros entre tots aquells que 
hagin fet la reserva en ferm o hagin adquirit un vehicle durant els tres dies que 
dura la Fira. 
 
Aquells que així ho hagin fet hauran de dipositar a l’urna de l’estand del Patronat 
de Turisme la butlleta que prèviament els hauran donat el concessionari 
degudament emplenada. El sorteig serà el diumenge 16 de maig a les 21:00 hores 
a l’estand d’informació. 
 
Patrocini de Caixa Penedès 
 
L’estratègia d’imatge i comunicació ha estat possible gràcies a CAIXA PENEDÈS. 
Amb aquesta col�laboració s’ha pogut tirar endavant un gran pla de comunicació, 
potenciant la difusió de les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats, a la comarca 
i fora de ella, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona i a Tarragona. 
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ANNEX  
 
Història de les Fires de Maig 
 
Ens hem de remuntar al segle XVI per trobar la primera Fira de Maig que hom 
coneix a Vilafranca del Penedès. L’any 1528 l’emperador Carles va concedir a la 
vila el privilegi per celebrar una nova fira al mes de maig, una mostra de vuit 
dies de durada. Aquesta és la primera Fira de Maig que hom coneix i d’aleshores 
ençà ha anat canviant de nom: Fira dels Apòstols, Fira dels Enamorats o del 
Rosari de l’Aurora. 
Des de finals del segle XVI i fins al segle XIX Vilafranca acull quatre fires al llarg 
de l’any: la Fira del Congre (primer dilluns de Quaresma), la Fira dels Apòstols (a 
principis de maig), la Fira de Sant Lluc (a l’octubre) i la Fira del Gall (al 
desembre). 
Els segles XVIII i XIX són de bonança i això, òbviament, es percep també a les 
diverses edicions de la Fira de Maig. La producció i comercialització vitivinícola 
fa que hi hagi bonança econòmica que, juntament amb la bona marxa de la 
manufactura i l’activitat comercial fa progressar la fira. Tot plegat, però, acaba 
de forma traumàtica amb l’arribada de la fil�loxera, i la Fira entra en declivi. 
No serà fins la proclamació de la República que les Fires de Maig o dels 
Enamorats revifen. L’Ajuntament republicà les recupera i les dota d’un 
important contingut cultural i lúdic, i es canvia també l’emplaçament, que passa 
a la rambla. 
Durant la República les Fires gaudeixen d’una gran vitalitat i no és estrany veure-
hi passejar visitants il�lustres com el president de la Generalitat, Lluís Companys, 
o el vendrellenc més il�lustre, Pau Casals. 
La Guerra Civil trunca de nou la trajectòria de les Fires de Maig, que es deixen 
de celebrar. El 1957 l’Ajuntament les recupera però, malgrat els esforços, la 
mostra cau en la desmemòria i fins i tot es deixa de convocar l’any 1973. 
El 1978 és un punt d’inflexió en la història de les Fires de Maig, ja que la 
Federació d’Empresaris del Penedès n’assumeix l’organització amb el propòsit de 
donar-los un impuls definitiu. L’èxit d’organització es fa evident a partir de 
1980, quan les Fires recuperen la seva vitalitat. Comença així una dècada 
marcada pel creixement, tant és així que el 1991 el Patronat de Turisme 
juntament amb la Comissió de Fires (els organitzadors de la mostra) decideixen 
traslladar la fira al pavelló firal de la zona esportiva municipal. D’aquesta 
manera el 16 de maig de 1991 s’inauguren les Fires i Festes de Maig o dels 
Enamorats al pavelló firal, amb 7.000m2 coberts. La primera edició clou amb èxit 
rotund i això anima els organitzadors a ampliar l’espai de cara a properes 
edicions, així com a reforçar el programa d’actes culturals i lúdics al voltant de 
la mostra. L’any 1995 per potenciar la participació del petit comerç local 
s’impulsa una nova modalitat d’espai expositiu, les vitrines, i el 2001 es convida 
el sector vitivinícola a participar a la mostra a través d’un espai per degustar 
productes alimentaris de tot tipus. 
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