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Aquest document constitueix un resum de l’activitat
que ha tingut lloc al Palau de Fires de Girona al llarg del
2015.
En total s’han dut a terme 23 esdeveniments, tan de
producció pròpia com externa, enfocats a un ampli
ventall de sectors.
Al 2015 les activitats amb més impacte mediàtic han
estat el càsting de la 6a temporada de Joc de Trons, el
Girona Bike World com a estrena i una nova edició del
fòrum gastronòmic.
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CALENDARI 2015
MES

DIES

ACTIVITAT

ORGANITZA

Gener

1-5

Pista de Gel

Fira de Girona

Febrer

5-8

Firarebaixa

Fira de Girona

Març

6-8

Girocamping

Assoc. Càmpings Girona

14-15

Expocanina

Unió Cinofila de Catalunya

29

75è Aniversari Manaies

15-16

Expo jove

Cofreria de Jesus Crucificat
Manaies de Girona
Fira de Girona

18-19

Trailwalker

Fundacó Oxfam Intermon

1-3

Girona Bike World

Fira de Girona

2

Pirinexus 360

Cross Outdoors, S.L

8

14è sopar benèfic

Fundació Oncolliga Girona

26

Assamblea Ass. Músics de Girona

Músics de Catalunya

30

Sopar SANOFI

Sanofi-Aventis, S.L

Juny

12-14

Eco-sí

Fira de Girona

Juliol

29-30

Càsting Joc de Trons

Tronos-Fresco 2015

Agost

20/7-30/9

Preparació rodatge
Joc de Trons

Tronos-Fresco 2015

Octubre

9-12

Firatast

Incatis

10-12

Interquilt

Incatis

28-1

Fira de Mostres

Fira de Girona

15-17

Fòrum Gastronòmic

Pep Palau Von Arend i Assoc.

27-29

Tot Nuvis

Fira de Girona

5-8

Jo de gran vull ser

Eurekakids

13

La Marató de TV3

Fundació Marató TV3

17

Míting ERC

ERC

26-31

Pista de Gel

Fira de Girona

Abril

Maig

Novembre

Desembre

23 ACTIVITATS
PRÒPIES
PROMOTORS EXTERNS

DISTRIBUCIÓ
23

16

7
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1.229.310,34€
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Les Fires
Recorregut
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FIRAREBAIXA
Moda, llar, sabateria i complements
Del 5 al 8 de febrer
23ª edició
Outlet del teixit comercial gironí. La seva celebració coincideix amb les
rebaixes d’hivern, fet que la situa en un marc ideal perquè totes les
empreses del sector comercial puguin exposar les millors ofertes de
productes, els millors preus i la millor qualitat concentrada en un únic
espai i a un gran nombre de clients potencials.

Superficie
12.500 m²

El seu principal objectiu és convertir-se en la fira de referència del
comerç gironí i així poder actuar com a plataforma dinamitzadora
d’aquest sector.

Caràcter
Públic

El complement de la visita ve donat amb activitats com: tallers d’estilisme i maquillatge, manualitats i disseny de complements, entre d’altres.

Activitats
Ludoteca
Tallers
Sessions conta contes

Expositors
95

Organitza
Fira de Girona
www.firagirona.com

Visitants
19.000

MEMÒRIA 2015
FIRA DE GIRONA

GIROCAMPING
Fira dels càmpings i parcs de vacances
Del 6 al 8 de març
3ª edició
Girocamping és la fira del sector del càmping i els parcs de vacances
de Girona que ja ha celebrat 3 edicions consecutives.

Superficie
10.000 m²

La fira aplega 75 càmpings associats a la demarcació i el seu objectiu
principal és donar a conèixer el món del càmping i mostrar que és una
destinació ideal per a les vacances.

Expositors
139

L’Associació de Càmpings de Girona és l’organitzadora del certamen,
que va arribar al màxim de superfície ocupada en la seva darrera
edició amb un total de 139 expositors. Tots ells van mostrar els seus
productes, des de l’oferta de càmpings fins a objectes vinculats al món
del càmping: autocaravanes, bungalous, paquets d’higiene, empreses
d’animació, fabricants de rentadores i assecadores o vehicles elèctrics, entre d’altres exemples.

www.girocamping.com

Caràcter
Professional i públic
Activitats
Sopars
Presentacions
Workshops
Organitza
Assoc. Càmpings Girona
Visitants
18.430
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EXPO CANINA
Exposició internacional canina
Del 14 al 15 de març
19 edició
Fa 19 anys que Girona acull l’Exposició Internacional Canina, un
concurs de bellesa canina.

Caràcter
Professional i públic

L’exposició consisteix en valorar als exemplars segons la seva major
o menor sintonia amb el seu estàndard racial. En aquest aspecte, es
verifiquen tant les seves característiques físiques com temperamentals o motrius, conforme a les funcions pròpies de cada raça.

Activitats
Concursos
Mostres

Aquesta activitat rep la presència d’una gran quantitat de participants estrangers, ja que per optar al Campionat Internacional és
necessari aconseguir quatre CACIB (Certificat d’Aptitud pel Campionat Internacional de Bellesa) de tres països diferents i Girona, per la
seva localització geogràfica, és un enclavament atractiu pel participant forà.

www.caninacatalana.com

Organitza
Unió Cinòfila de Catalunya
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EXPOJOVE
Dissenya el teu futur!
El 15 i 16 d’abril
10ª edició
L’objectiu d’aquest saló és informar i orientar als estudiants de cara a la
presa de decisions pel seu futur.

Superficie
5.300 m²

Els eixos principals d’Expojove són la Formació, l’Ocupació i l’Emprenedoria.

Expositors
72

El Palau de Fires es converteix en l’aparador que recull les múltiples
opcions existents en la formació i ocupació després l’etapa d’ensenyament obligatori.

Caràcter
Públic

Està adreçat principalment a estudiants d’educació secundària obligatòria, de cicles formatius o Batxillerat, encara que també està obert als
pares i als professionals de l’ensenyament.

Activitats
Xerrades
Taules rodones
Presentacions

L’oferta d’exposició es complementa amb un ampli programa de xerrades, conferències i sessions informatives.

Organitza
Fira de Girona

www.firagirona.com

Visitants
6.000
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GIRONA BIKE WORLD
Fira activa de la bicicleta i del cicloturisme
De l’1 al 3 de maig
1º edició
És l’esdeveniment per promocionar i potenciar el sector de la bicicleta
com la forma més clàssica i moderna a l’hora de viatjar i conèixer món.

Superficie
5.300 m²

El saló neix com a resposta a una necessitat de donar oportunitats
úniques als ciclistes amateurs i professionals, que requereixen d’un
espai idoni per intercanviar idees, descobrir novetats, aprendre i gaudir
d’una cultura esportiva sana, amable i no contaminant.

Expositors
72

Àrees: Exposició comercial
Circuit de proves
V Congrés Internacional de la Bicicleta
Exhibicions
Pirinexus 360 Challenge (prova de resistència extrema)

Caràcter
Professional i públic
Activitats
Circuits
Looping bike
Seguretat vial
Organitza
Fira de Girona

www.firagirona.com

Visitants
7.500

GIRONA

FIRA DE LA
SOSTENIBILITAT

12-13-14
JUNY 2015
PA L AU D E FI R ES
www.firagirona.com
DIVENDRES DE 16 A 20 h · DISSABTE I DIUMENGE DE 10 A 20 h
ORGANITZA

COL·LABORA

PATROCINA
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ECOSÍ
Fira de la sostenibilitat
De l’12 al 14 de juny
10º edició
Ecosí promociona els elements clau de la sostenibilitat, en l’àmbit
personal i professional, com la cooperació, la salut i el benestar.

Superficie
12.500 m²

La fira esdevé un punt de trobada entre productors, fabricants, distribuïdors de productes biològics, empreses d’energies renovables i
bioconstrucció amb la intenció de donar a conèixer la importància dels
productes naturals, els avantatges d’una alimentació sana, la necessitat de l’energia renovable, la cura que cal tenir vers el medi ambient,
l’adquisició de compromisos davant el reciclatge i la millora dels hàbits
dels assistents.

Expositors
124

Un altre objectiu de la mostra és impulsar la bioeconomia i difondre
l’economia sostenible per apropar l’horitzó de les polítiques europees
davant dels reptes de la sostenibilitat.

www.firagirona.com

Caràcter
Professional i públic
Activitats
Conferències
Showcooking
Tallers
Organitza
Fira de Girona
Visitants
5.500
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FIRATAST
Tastets per a degustar una gastronomia molt variada
Del 9 al 12 d’octubre
22ª edició
El funcionament de FIRATAST ofereix al visitant una ocasió única per
poder assaborir una àmplia varietat de productes d’alimentació de
primera categoria.
La mecànica és senzilla i ben atractiva: el visitant compra uns tiquets
tastets, que pot anar intercanviant als diferents estands per degustacions d’entre una amplíssima varietat de productes que difícilment
podria provar en altres circumstàncies.
Per poder degustar còmodament les múltiples propostes gastronòmiques, es disposa d'un ampli espai de taules i cadires dins el recinte
firal. Els visitants també disposen d'una safata on posar els platets a
mesura que els van escollint durant el seu recorregut per la fira.
La zona de taules està adequadament distribuïda per garantir el seient
de tothom i que puguin gaudir dels tasts tant com vulguin.

www.incatis.cat

Caràcter
Públic
Activitats
Mostres
Tastets
Organitza
Incatis
Visitants
18.000

GIRONA-COSTA BRAVA 2015

5a edició

Saló de l’oci creatiu

10 11 12
OCTUBRE 2015
Carpa Palau de Fires de Girona
Dissabte i Diumenge de 10 a 20 h.
Dilluns de 10 a 19 h.

info@interquilt.cat
Tel. 972 213 234
www.interquilt.cat
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INTERQUILT
Saló de l’oci creatiu
Del 10 al 12 d’octubre
5ª edició
INTERQUILT és un saló dedicat a totes les disciplines vinculades amb
el món de les labors i les manualitats.

Superficie
2.000 m²

El saló va néixer l'any 2012 centrant-se específicament en l’àmbit del
patchwork i l'art tèxtil, però durant la seva trajectòria s'ha anat diversificant fins a acollir diverses activitats relacionades amb les creacions
manuals.

Caràcter
Professional i públic

El principal objectiu del saló és convertir-se en un punt de trobada per
a totes aquelles persones interessades en les labors i les manualitats i
donar resposta a l’interest manifest i creixent d’aquesta tendència. El
certamen ofereix la possibilitat de tenir a l’abast materials, teixits i nove
tats de tot Europa prop de casa.

Activitats
Exposicions
Tallers
Concursos
Organitza
Incatis
Visitants
8.000

www.incatis.cat
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FIRA DE MOSTRES
Fira industrial, agrícola i comercial
Del 28 d’octubre a l’1 de novembre
54º edició
Màxim exponent de l’activitat econòmica de la província de Girona. La
Fira de Mostres és l’aparador del teixit industrial, agrícola i comercial de
les comarques gironines i catalanes.
Any rere any, el saló continua essent una prestigiosa plataforma de
negoci on empreses, compradors i visitants participen de les darreres
novetats i oportunitats del mercat.
En definitiva, la Fira de Mostres és un espai de promoció del comerç,
un desplegament de noves tecnologies i una aportació de recursos per
a la modernització i millora dels diferents sectors econòmics.

Superficie
45.000 m²
Expositors
383
Caràcter
Públic
Activitats
Jornades
Exhibicions
Concursos
Organitza
Fira de Girona

www.firagirona.com

Visitants
90.000
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FÒRUM GASTRONÒMIC
Congrés de gastronomia
Del 15 al 17 de novembre
5ª edició
El Fòrum Gastronòmic és el primer congrés de gastronomia en format
firal que es va crear l’any 1999.

Superficie
15.000 m²

És un espai de formació, reflexió i debat amb un programa d'activitats
dissenyat exclusivament per oferir les millors eines als professionals.

Expositors
160

També exhibeix un gran mercat de productes en una fira dinàmica i
participativa que esdevé un veritable punt de trobada pels amants del
sector.

Caràcter
Professional i públic

El Fòrum s’identifica així com un aparador ideal de les novetats gastronòmiques i culinàries i com una extraordinària plataforma comercial.

Activitats
Xerrades
Tallers
Concursos
Organitza
Pep Palau Von Arend i
Associats

www.forumgastronomic.com

Visitants
24.000
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TOT NUVIS
Tot celebracions
Del 27 al 29 de novembre
23ª edició
Tot Nuvis és el saló per excel·lència de les parelles que es volen casar,
però alhora és també el de familiars, convidats i el de totes aquelles
persones que preparen una celebració de qualsevol classe.
És un Saló on trobar-ho tot perquè en un únic espai hi són presents tots
els elements que els visitants poden necessitar: des del lloc ideal per a
la celebració fins als vestits dels nuvis i dels convidats, passant per les
empreses que s’encarreguen de l’organització i els DJ’s i grups musicals que l’amenitzaran.
Un lloc en el que els nuvis també hi trobaran les aliances, la llenceria
més fina o el viatge dels seus somnis, així com la decoració floral i, és
clar, els serveis de restauració que ofereixen càterings, restaurants,
hotels i pastisseries.
També destaquem les tradicionals desfilades de moda nupcial per
conèixer les últimes tendències i les novetats, també, en moda de
festa.
www.firagirona.com

Superficie
5.300 m²
Expositors
122
Caràcter
Públic
Activitats
Tallers
Desfilades moda
Complements
Organitza
Fira de Girona
Visitants
4.700
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JO DE GRAN VULL SER
Jugar a ser grans per un dia!
Del 5 al 8 de novembre
1ª edició
En el Jo de gran vull ser..., el Palau de Fires es converteix en una ciutat
on els més petits aprenen jugant com és el món dels adults i el valor del
treball i els oficis.
En aquesta fira, nens i nenes d’entre 2 i 12 anys són adults per uns dies
i poden exercir professions de diferents camps en els estands i tallers.
S'integren en l'ofici disfressats i realitzen diferents tasques per aportar
el grau més alt possible de realisme.
La fira també comptava amb una zona de restauració amb food trucks
i amb una zona lúdica amb més de 15 jocs gegants, un futbolí humà i
una pista de patinatge.

Superficie
8.000 m²
Caràcter
Públic
Activitats
Activitats lúdiques
Activitats educatives
Xerrades
Organitza
Eurekakids
Visitants
5.000

www.firadegirona.com
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PISTA DE GEL
L’activitat de gel de les festes de Nadal
Del 26 de desembre al 10 de gener del 2016
El Palau de Fires rep les diades d’esbarjo nadalenc dels infants amb una oferta
diferent que omple el temps lliure d’aquesta època de l’any tan especial. La
Pista de Gel fa 800 m2 i està situada a la nau central juntament amb el Tobogan
de Gel de 27 m.
Una activitat lúdica per fer més màgic el Nadal de petits i grans.
Superficie
800 m²
pista de gel
Caràcter
Públic
Organitza
Fira de Girona
Visitants
15.900
Activitats
Tobogan per baixar
en trineu
www.firagirona.com
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ALTRES ACTIVITATS 2015
75è ANIVERSARI MANAIES GIRONA
29 Març

En la celebració del 75è aniversari
dels Manaies de Girona, el recinte
firal va acollir les 750 persones de
totes les associacions, cofraries i
agrupacions de manaies de la província per oferir un espai de vestuari
i avituallament.

MARATÓ DE TV3
13 Desembre

El Palau de Fires va ser la seu a Girona
de la Marató de TV3 al 2015 utilitzant la
Sala d’Actes com a espai per a l’atenció
de les trucades telefòniques de la
província.
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ALTRES ACTIVITATS 2015
JOC DE TRONS
29/7-30/9

El passat estiu Girona va acollir el
rodatge de la sisena temporada
de Joc de Trons, la sèrie més
popular a escala mundial dels
darrers anys.
El càsting per a la sisena temporada de Joc de Trons es va realitzar al recinte firal. Es van presentar unes 5.000 persones generant una cua d’un quilòmetre.
La fira de Girona també va servir
com a espai logístic i d’emmagatzematge de materials.

14e SOPAR ONCOLLIGA
8 Maig

La Fundació Oncolliga Girona celebra
el seu Sopar Benèfic Anual al Palau de
Fires de Girona per contribuir a la
recaptació de fons de l’entitat i com a
punt de trobada de totes les persones
que ajuden a la fundació.
Aquest any es va celebrar la catorzena
edició del sopar en el qual van
col·laborar els alumnes de l’Escola
d’Hostaleria i Turisme de Girona.
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ALTRES ACTIVITATS 2015
TRAILWALKER
18-19 Abril

Prova esportiva organitzada per
Intermón Oxfam amb l’objectiu
de lluitar contra la pobresa i la
gana. Els equips es comprometen a aconseguir donatius, que
Oxfam Intermón destina a més
de 400 projectes de cooperació,
acció humanitària, comerç just i
sensibilització.
Trobem a la Fira de Girona com a
punt de control, logística, relaxació i avituallament de la cursa a la
ciutat.

PIRINEXUS 360
2 Març

La Pirinexus 360 Challenge
és una prova ciclista de 350
km a realitzar en menys de 20
hores que recorre les comarques gironines en un sol dia
amb sortida i arribada a la
Fira de Girona.
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ALTRES ACTIVITATS 2015
Assamblea Músics de Girona

26 Maig

L’Associació de Músics de Girona utilitzen la Sala de juntes del recinte
firal per a la celebració d’assemblees 1 o 2 cops l’any.

Sopar Sanofi

30 Maig

Sanofi Espanya disposa d’un centre industrial a Riells i Viabrea (Girona) pertanyent a la divisió de Pharma Solids i van organitzar un sopar privat a nivell
internacional amb ball i espectacle a la fira.

Míting ERC

17 Desembre

La Fira de Girona va acollir la celebració del míting final d’ERC abans de
les eleccions municipals de 2015.

PALAU DE FIRES
Passeig de la Devesa, 34 ·17001· Girona
Tel. (+34) 972 41 91 00
info@firagirona.com
www.firagirona.com

