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Dades de la Fira
FACTURACIÓ
ANUAL

728.622,84€

Fires
355.700,51 €

Act. extra. pandèmia
361.617,13 €

Act. extrafirals
11.305,20 €
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Dades de la Fira

OCUPACIÓ PALAU DE FIRES

20
21

338/365 dies

92,60%
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Calendari

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES PANDÈMIA
del 28 d'octubre del 2020 al 9 de maig
Servei d’acollida per a persones sense sostre
del 12 d'abril al 30 de setembre
Centre de vacunació massiu

ACTIVITATS ORDINÀRIES
del 20 al 30 d'abril
EXPOJOVE VIRTUAL
4 i 5 de juny
Proves titulació transport
9 i 10 d'octubre
GIROCÒMIC EL RETORN
28 d'octubre a l'1 de novembre
FIRA DE MOSTRES
12 de novembre
Sopar benèfic de l’Oncolliga Girona
24, 26 i 27 de novembre
Proves titulació transport
15 de desembre
Assemblea de l’Associació de Músics de Girona
del 23 de desembre al 9 de gener del 2022
PISTA DE GEL
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SERVEI
D'ACOLLIDA
PER A
PERSONES
SENSE
SOSTRE
Del 26 d'oct. del 2020
al 9 de maig del 2021
196 dies de
funcionament
179 usuaris

A conseqüència de la resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, l’Ajuntament de
Girona va habilitar el nivell 2 del palau de fires, en el marc del pla de fred a la ciutat i
per donar solució les mesures de confinament per la COVID-19, ja iniciat l’any anterior i
fins el mes de maig, coincidint amb el final de l’estat d’alarma.
El servei d’acollida de les persones sense sostre, va atendre 179 usuaris i usuàries
en els 196 dies de funcionament del recurs.

El dispositiu ha estat coordinat des de la subàrea de Drets Socials de l'Ajuntament de
Girona i hi han treballat un total de 15 professionals, tant personal de l’empresa SUARA
–en horari nocturn i de cap de setmana- com personal municipal -per a la coordinació i
el servei de migdia. A més, durant tot el període s’ha mantingut una col·laboració
constant amb el Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa i s'ha comptat
diàriament amb la col·laboració de persones voluntàries de la Creu Roja i Càritas
Girona, sobretot en el repartiment d'àpats i control de consigna.
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CENTRE DE
VACUNACIÓ
MASSIU
Del 12 d'abril al
30 de setembre
172 dies de
funcionament
305.000 dosis
100 sanitaris
treballant
12 boxes en total

COVID-19
El Departament de Salut va escollir el Palau de Fires com punt de vacunació massiu
per la campanya de vacunació contra la COVID-19 a la Regió Sanitària de Girona.
La tria del Palau de Fires es va fer seguint criteris geogràfics, poblacionals,
d’accessibilitat i organitzatius, i per les seves dimensions per donar una major
capacitat de vacunació.
Per tal de facilitar l’organització d’aquest espai massiu, s’hi van concentrar els efectius
tècnics i personals de vacunació de les quatre Àrees Bàsiques de Salut de Girona.
D’aquesta manera, es van reubicar al Palau de Fires els dispositius que estaven
repartits arreu de la ciutat. La posada en funcionament del punt de vacunació massiu
va comptar també amb la participació d’equips d’infermeres voluntàries i jubilades
que ja van tenir un paper clau en la campanya de vacunació a les residències.
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EXPOJOVE
VIRTUAL
Del 20 al 30 d'abril
10 dies
1.700 contactes directes
6.000 usuaris
40.000 visualitzacions
https://firesvirtuals.cat
/expojove/
@FiradeGirona
#ExpoJove

https://firesvirtuals.cat/expojove/
Després de suspendre, de manera inesperada i a conseqüència de la Covid‐19, l’edició 2020 del
Saló Expojove i segons les prohibicions vigents del passat març del 2021, on es prohibien la
celebració de fires presencials, es va acordar adaptar el saló Expojove a un format virtual,
entre els dies 20 i 30 d'abril del 2021.
Expojove és un saló que respon a la voluntat d’aglutinar opcions diverses que permetin als
joves del Gironès, i de la demarcació de Girona, conèixer les diferents opcions per dissenyar el
seu futur i, de manera paral∙lela, perquè professionals (professorat, educadors/res,
dinamitzadors/res, informadors juvenils, orientadors/res), pares i mares, tinguin a l’abast la
informació necessària per acompanyar ‐los.
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GIROCÒMIC
EL RETORN
9 i 10 d'octubre
5a edició
Organitzat per Incatis
80 expositors
7.000 visitants
www.girocomic.cat
@girocomic
#girocomic2021

La cinquena edició del Girocòmic va ser el primer
certamen que va acollir el Palau de Fires en
l'arrencada de l'activitat firal.
Per accedir-hi, calia haver comprat l'entrada per
internet. L'aforament a l'interior del palau firal era
limitat i a més, era obligatori dur mascareta.
El saló del manga i de l'entreteniment és un punt
de referència per als aficionats al món del còmic,
gràcies als expositius que hi participen i a la gran
varietat d'activitats complementàries que tenen
lloc durant el cap de setmana.
Activitats:
còmics, cosplays, manga, tallers, foodtrucks,
merchandatge, signatures d’autors, etc.
Entrada anticipada: 6,50€; entrada menors 12
anys: 4,50€; abonament 2 dies: 12€ i entrada
gratuïta pels menors de 4 anys.
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FIRA DE
MOSTRES
Del 28 d'oct. a
l'1 de novembre
59a edició
31.750 m2
257 expositors
60.000 visitants
9.200 usuaris
plataforma
Entrada gratuïta
http://firademostres.fira
girona.com

@FiradeGirona
#FiradeMostres

La Fira de Mostres de Girona es va celebrar
després d’un any d’absència per la pandèmia,
l’esdeveniment va passar a ser gratuït i a tenir
un format híbrid, on s’hi incloïa una visita
virtual de l’espai mitjançant una plataforma.
Situada a la zona del Parc de la Devesa, es
manté com el gran aparador anual del sector
econòmic de les comarques gironines i hi són
presents la majoria dels sectors del teixit
empresarial. S’hi concentren sectors de
l’emprenedoria, serveis i mobilitat elèctrica
(31%);
construcció,
decoració
(28%);
alimentació (22%); industrial i tecnològic
(13%). Aquesta any l’ocupació és del 70%
respecte a l’última edició (2019).
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PISTA DE
GEL
Del 23 de desembre
al 9 de gener de 2022

800 m2 de pista
Tobogan de 27m
18.120 patinadors
www.firagirona.com
@FiradeGirona
#pistadegel

L'activitat de gel
de les festes de Nadal
L’esdeveniment no es va celebrar l’any passat
per la pandèmia i aquest 2021, va tornar amb
els mateixos espais: una pista dividida en dos
i de 800 m2 -una de les més grans de
Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres
d’alçada, de 27 metres de llargada i amb 3
carrils per baixar-hi amb trineu. Per evitar
aglomeracions a dins del Palau Firal es va
instal·lar un sistema per controlar l’aforament
i, com a màxim, a la pista s’hi podien
concentrar 200 patinadors en un mateix
instant.
Entrada:
9€/h per patinar
3,5€ pel tobogan (4 baixades).
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Altres activitats
PROVES TITULACIÓ TRANSPORT
4 i 5 de juny
24, 26 i 27 de novembre

Proves per obtenir els certificats de competència professional per a l’exercici de les
activitats de transport per carretera de viatgers i transport per carretera de mercaderies.
Convocades per la Direcció General de Transports i Mobilitat .
Han reunit unes 50 persones per prova i dia.

SOPAR BENÈFIC DE L’ONCOLLIGA
12 de novembre

L’emblemàtic sopar benèfic organitzat per la Fundació Oncolliga Girona va celebrar-se
després de dos anys i coincidint amb el 25è aniversari de l’entitat. El Palau Firal de Girona
va omplir-se de més de 500 persones , entre els quals personalitats de la política, de
l’àmbit sanitari, del món cultural, empresarial i social, que van contribuir a recaptar fons
per ajudar als malalts de càncer i els seus familiars. Cada persona va pagar 45 euros pel
sopar, i es podia apadrinar una taula per 150 euros. També hi havia l’opció de prendre una
copa solidària per 10 euros i de participar en una tómbola benèfica.

ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE GIRONA
15 de desembre

L’Associació de Músics de Catalunya va fer servir la sala de juntes per a la celebració de la
seva assemblea anual (15 pax aprox.).

CAMPAMENT REIAL
Del 22 de desembre al 9 de gener de 2022

Com a conseqüència de la pandèmia i per qüestions d'espai, l'Ajuntament de Girona i la
confraria dels Manaies-Jesús Crucificat, que organitza l'acte, van decidir reubicar el
campament reial, situant-lo al Camp de Mart.
Per proximitat van utilitzar el nivell 2 del palau de fires, com a vestuaris del seguici reial,
format per unes 350 persones i punt de partida de la cavalcada.
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GIRONA
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