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40 hores i 26.000 visitants
L'Ajuntament de Ripoll qualifica la Fira de les 40 Hores de "totalment exitosa".
Teresa Jordà considera que el "model funciona" i que, per tant, no és el moment
de "reinventar-la"
Galeria de fotos inauguraciÃ³ (http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/759)

Galeria de fotos dissabte de fira
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/761/dissabte/fira/hores/ripoll)

La Fira de les 40 Hores ha tingut 26.000 visitants. Foto: Xevi Mas

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/761/dissabte/fira/hores/ripoll)
Nou rècord a la Fira de les 40 Hores. Així ho creu l'Ajuntament de Ripoll que ha estimat en més
de 26.000 visitants els que han passat aquests tres darres dies pel Barri Vell de la vila.
L'alcaldessa Teresa Jordà n'ha fet una valoració "molt positiva" per un "esdeveniment exitós" tant en
aquells aspectes més tradicionals com les novetats.
En aquest sentit Jordà ha destacat l'encert de convertir la Mostra Gastronòmica en un
esdeveniment molt més obert i assequible a la plaça Sant Eudald. Només el dissabte es van
vendre fins a 500 tiquets que permetien quatre tastets a càrrec de l'Aula d'Hostaleria pel mòdic preu
de 5 euros. Per altra banda, considera que el circuit ha funcionat millor que mai gràcies a la
passera de la Lira. "No es produïen col·lapses tot i l'afluència de gent" ha explicat.
Cal reinventar la Fira de les 40 Hores?
En la inauguració de la fira el delegat del Govern, el ripollès Eudald Casadesús, va obrir el meló
sobre la necessitat de "repensar-la" en un moment com el que estem vivint. L'alcaldessa Teresa
Jordà no hi està gens d'acord. "Quan les coses funcionen es poden millorar però no cal reiventar-les"
afirma rotundament. També l'alcaldable de CiU, Jordi Munell, va aprofitar l'acte de presentació
dels candidats nacionalistes per expressar la necessitat de repensar el certamen.
Sigui com sigui la fira no ha hagut de patir pel temps i ha viscut una meteorologia més pròpia del
juliol que de l'abril. A la inauguració el president de Consell Comarcal, Enric Pérez, va considerar
que la Fira mostra "l'esforç col·lectiu" del Ripollès. Casadesús, al seu torn, va destacar que
malgrat viure "una època d'estrényer el cinturó" són moltes les empreses i entitats que mostren la
seva tasca.

Inauguració de la Fira de les 40 Hores. Foto: Arnau Urgell

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/759)
Els tastets han substituït la Mostra Gastronòmica. Foto: Xevi Mas

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/761/dissabte/fira/hores/ripoll)
Els carrers del Barri Vell plens per la Fira de les 40 Hores. Foto: Xevi Mas

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/761/dissabte/fira/hores/ripoll)
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Divendres 8 d'abril
Inauguració de la Fira de les 40 hores. Passeig de Sant Joan (18:00)
A continuació, visita al recinte per cloure a la plaça de la Lira
Fira TV programa de presentació de la Fira de les 40 hores. Plaça de la Lira (19:30)
Inauguració de la Fira Aparador. Plaça de la Lira (20:15)
Dissabte 10 d'abril
Obertura de la Fira (09:00)
Final territorial dels Jocs Esportius Escolars de les comarques gironines, en la modalitat de
Gimnàstica Artística. CTE l'Avellaneda (des de les 09:00)
Esmorzar popular i durant tot el dia, trial indoor. Plaça de la Llibertat (09:00)
Degustació de productes agroalimentaris del Ripollès. Plaça de Sant Eudald (de 09:00 a 12:00 i de
17:00 a 20:00)
Lliga de dards organitzada per l'Associació de persones sordes de Ripoll. Escenari del poliesportiu
de la carretera de Barcelona (16:00)
Fira TV: entrevistes, reportatges, exhibicions de Taekwondo a càrrec del Gimnàs Lee Young, trial a
càrrec dels alumnes delCentre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, dansa oriental a càrrec del
Centre Amunay i play back. I les actuacions de Lidia Guevara i Miquel Abras. Plaça de la Lira
(17:00)
Desfilada de moda. Plaça de la Lira (18:30)
Diumenge 11 d'abril
Obertura de la Fira (09:00)
5a Trobada de punts de llibre. Sala Abat Senjust (09:00)
Esmorzar popular i durant tot el dia, trial indoor. Plaça de la Llibertat (09:00)
Degustació de productes agroalimentaris del Ripollès. Plaça de Sant Eudald (de 09:00 a 12:00 i de
17:00 a 20:00)
Audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos i cloenda del curset de sardanes. Plaça de la Lira (11:30)
Fira TV: entrevistes, reportatges,exhibicions de taekwondo a càrrec del Gimnàs Lee Young, trial a
càrrec dels alumnes del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, dansa oriental a càrrec del
Centre Amunay i play back. I les actuacions de Joan Masdeu, Dept i Virus. Plaça de la Lira (17:00)
?Quin pecat ets?...?. Exhibició de pentinats de fantasia a càrrec de la Perruqueria Judith Aroca.
Plaça de la Lira (19:15)
Sorteig de clausura de la Fira de les 40 hores 2011 (20:00)
Espais de la Fira de les 40 Hores
Passeig de Sant Joan: estands institucionals, estants multisectorials, entitats ripolleses i mercat
tradicional
Final del passeig de Sant Joan: atraccions
Passeig Mestre Guich: mercat setmanal (dissabte matí) i mostra d'art del col·lectiu Artallada
(diumenge)
Plaça de la Lira: Fira-Aparador del Comerç de Ripoll i estudi de Ràdio Ripoll i Televisió del Ripollès
Plaça Sant Eudald: mostra, degustació i venda de productes agroalimentaris del Ripollès
Plaça Gran: parades de productes d'alimentació
Passeig del Ter: mostra d'automoció

Cartell i programa d'actes (http://www.ripoll.cat/admin/uploads/docs/20110331114133.pdf) (pdf)
()
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Galeries de fotos

Inauguració Fira 2011 http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/759)
(
(Arnau Urgell)

inauguració Fira 2010
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/505/inauguracio/fira/hores/2010) (Arnau Urgell)

Diumenge de Fira 2010 (http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/506/diumenge/fira/hores)
(Arnau Urgell)

Inauguració de la Fira 2009 http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/251/dissabte/fira/hores)
(
(Arnau Urgell)

Dissabte de Fira (2009) (http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/251/dissabte/fira/hores)
(Adrià Costa)

Fira de les 40 Hores 2008 (http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/30/fira/hores/ripoll)
(ElRipollès.info)
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