


Després de que l’edició 2020 de la Fira de la Muntanya no es pogués celebrar en el format habitual,
aquest any torna en format presencial a Vic per celebrar la seva 40a edició del 5 al 7 de novembre al
Recinte Firal El Sucre, amb una gran oferta d’esport, natura i lleure de muntanya.

La Fira compta amb una àmplia àrea expositiva al pavelló comercial, amb empreses relacionades amb
el turisme, l’esquí i l’esport de muntanya. Com és habitual en els últims anys, un altre dels eixos més
importants d’aquesta cita anual és la inclusió de la Fira del Llibre de Muntanya, que aporta continguts
culturals essencials, a partir de conferències, taules rodones i presentacions de llibres, a banda dels
seus propis estands de llibreries i editorials de muntanya.

A la Fira també hi té lloc el Campionat d’Open Bloc, que any rere any compta amb una gran
participació, i el Mercat d’Ocasió, on es pot adquirir material provinent d’outlets de diverses botigues
d’esports o bé de particulars. A més la fira comptarà també amb diverses activitats d'esport i lleure.

#FiraseguraPresentació Fira de la Muntanya 2021



Divendres de 15'30h a 20'00h
Dissabte i diumenge de 10'00h a 20'00h

Entrada general: 3,-€
Entrada gratuïta: fins als 12 anys
Entrada bonificada: 1,-€ (federats a la FEEC, targeta VicComerç,
universitaris, família nombrosa o monoparentals i jubilats)

Edició: 40a

Periodicitat: anual

Dates: 5, 6 i 7 de novembre de 2021

Horaris: 

Lloc de celebració: Zona Recinte Firal El Sucre

Tipus d’entrada:

#FiraseguraFitxa tècnica Fira de la Muntanya 2021



Zona comercial que es divideix en dos apartats:
Empreses relacionades amb l’esport i l’esquí, que ofereixen tot tipus de
productes com material esportiu, roba, complements, forfaits per esquiar i
ofertes de viatges, entre d’altres.
Fira del Llibre de Muntanya amb expositors que inclouen tot tipus de llibres
de narrativa i assaig, i guies relacionades amb l’esport i la muntanya.

Rocòdrom: un mur de 20x5m on hi té lloc el Campionat d’Open Bloc d’Escalada,
amb diferents categories. El concurs, que aquest any s’instal·la en una carpa
exterior adjacent al recinte, compta amb molta participació i aporta una gran
espectacularitat a la fira! Està pensat per a tots els nivells i per a totes les edats.
Espai Fòrum: situat a l’auditori del recinte firal, un espai per portar a terme les
conferències assegurant totes les mesures de seguretat, s’hi fan presentacions
de llibres i guies, conferències, i col·loquis.
Espai Collsacabra: un escenari adreçat al públic infantil, situat al centre de la Fira,
on s’hi duran a terme actuacions, titelles i sessions de contacontes. 
Mercat d’Ocasió: espai on s'hi pot adquirir roba i material de segona mà
provinent de particulars i una zona outlet, amb material de botigues d’esports.
Una de les novetats d’aquest any és que aquest espai s’amplia per tal de garantir
les mesures de seguretat recomanades.
Espai Vit (Auditori): ubicat al costat del pavelló, hi ha l’Auditori, que acull
l’Splitboard Film Festival, una mostra de curtmetratges d’aquesta modalitat
d’esquí.
Exterior pavelló comercial: s’hi fan activitats i exhibicions adreçades a públic
infantil.

#FiraseguraEspais Fira de la Muntanya 2021

Aquest any estem d’aniversari i passaran
coses molt especials!

Seguiu-nos a @firamuntanya per no perdre
detall de tot el que passarà a la Fira.

http://www.firadelllibredemuntanya.cat/


Fitxa tècnica Fira de la Muntanya 2021 #Firasegura

Estand estructura simple (1x86x2,86m - 6m2 aprox.): 318,00€ +IVA
Estand prefabricat de fusta (3x2m - 6m2): 423,60€ +IVA
Estand prefabricat de fusta (6x2m - 12m2): 847,20€ +IVA

Parcel·la lliure construcció (6m2): 247,20€ +IVA
Parcel·la lliure construcció (12m2): 494,40€ +IVA
Parcel·la exterior autocaravanes i furgonetes (100m2): 180,00€ +IVA

Serveis comuns generals de la Fira: 92,50€ +IVA

La reserva d’un espai s’ha de fer a través de la pàgina web www.vicfires.cat. 
És necessari registrar-se i entrar com a usuari de l’àrea privada i 
iniciar la contractació i escollir l’estand.

Estands i parcel·les disponibles i tarifes de  contractació d'espais:

*La contractació d’un estand modular inclou l’estructura de l’estand, el rètol amb el nom comercial, el quadre de llum i il·luminació de la caseta (1100w potència
elèctrica) i la moqueta. No inclou mobiliari i altres elements de decoració.
 

*La contractació d’una parcel·la de lliure construcció inclou una pressa de corrent. Els estands de lliure construcció hauran de seguir una línia estètica d’acord amb la
resta de la Fira i la pròpia activitat.
 

 
** 10% IVA
** Aquesta edició 2021 i com a mesura excepcional, s'aplicarà un 50% de descompte al preus anteriors com a ajuda al sector a causa de la COVID.
 
Si sou del sector editorial, heu de contactar amb: info@firallibredemuntanya.cat i us facilitaran tota la informació necessària.

Exposar a la Fira de la Muntanya 2021

mailto:info@firallibredemuntanya.cat


Fitxa tècnica Fira de la Muntanya 2021 #FiraseguraExposar a la Fira de la Muntanya 2021



Enviament de sol·licituds de participació
Del 12 de JULIOL al 17 de SETEMBRE

Muntatges
3, 4 i 5 (fins a les 13:00 h) de NOVEMBRE

Acceptació o denegació de sol·licituds i realització del pagament
Del 17 de SETEMBRE a l’1 d’OCTUBRE

Divendres de 15:30 a 20:00 h
Dissabte de 10:00 a 20:00 h
Diumenge de 10:00 a 20:00 h

Horaris d’obertura al públic de la Fira

Desmuntatges
7 (a partir de les 20:30 h), 8, 9 i 10 de NOVEMBRE
*En el cas de no poder complir aquests horaris, si us plau contacteu amb el
correu fires@vic.cat

Adjudicació d’espais i confirmació del plànol
De l'1 al 15 d’OCTUBRE

Dates importants Fira de la Muntanya 2021 #Firasegura

mailto:fires@vic.cat


Com a mesura de seguretat i amb l'objectiu de reduir l'ús
de plàstics, els expositors us identificareu amb un
braçalet de Vicfires personal i intransferible.

Es delimitaran els circuits i sentits de circulació i
s'habilitaran diferents entrades. Es fomentarà la reserva d'entrada anticipada a través de

la web www.vicfires.cat o a través de l'APP Vicfires Virtual
per tal d'evitar cues a les taquilles.

Control d'aforament real i al moment, del recinte firal, del
Mercat d'Ocasió i de l'Espai Fòrum. S'instal·laran
pantalles informatives a la Fira i a l'APP de Vicfires
Virtual.

El visitant de la Fira s'haurà de guardar l'entrada fins al
moment de la sortida de la Fira per tal que es pugui
escanejar el tiquet i garantir un bon control de
l'aforament.

Es recolliran les dades bàsiques com nom, telèfon i DNI de
tots els visitants com a mesura de seguretat per tal de
garantir una bona traçabilitat.

Enguany no es facilitaran braçalets per entrar i sortir de la
Fira per tal de garantir un bon control de l'aforament.

#FiraseguraMesures de seguretat Fira de la Muntanya 2021

No s'admetran pagaments en efectiu. Només es podrà
pagar amb targeta de crèdit o dèbit.

Ús obligatori de mascareta per a totes les persones a
partir de 6 anys, a l’interior del recinte, incloent-hi
accessos, zona d’exposició, zones de serveis i activitats.

Es disposaran punts de subministrament de gel
hidroalcohòlic gratuït a l’abast de totes les persones
assistents a la fira.

Es vetllarà per la distància física de seguretat mínima
d'1,5 m a tot arreu, als espais i control d'accessos.

Hi haurà un gestor COVID que farà tasques d'informació i
prevenció davant de possibles aglomeracions, etc.



Organisme Autònom de Fires i Mercats
Edifici El Sucre, 2a planta 
Plaça 1 d'octubre
08500, Vic

938 833 100
fires@vic.cat
www.vicfires.cat

#Firasegura

Descarregeu-vos la nova
APP Vicfires Virtual, i no
perdeu detall de tot el que
passa a la Fira!


