Dossier de premsa

PREPARA UN HIVERN PLE D’ESPORT I NATURA A LA A FIRA
DE LA MUNTANYA DE VIC!
La Fira de la Muntanya s’instal·la, un any més, a Vic el cap de setmana del 9, 10
i 11 de novembre al Recinte Firal El Sucre, amb una gran oferta d’esport, natura
i lleure. Dues de les novetats més destacades d’aquesta edició són una zona
destinada a Campers, amb empreses de lloguer, adaptació i complements per
aquests vehicles, tipus furgoneta, que permeten viatjar amb moltes comoditats, i
una altra destinada a bicis elèctriques, on es podrà conèixer i provar els
diferents tipus que hi ha, i trobar el model més adequat per a cada usuari/a.
Aquestes noves ofertes se sumaran a l’àmplia àrea expositiva del pavelló
comercial, amb empreses relacionades amb l’esquí i l’esport, amb més de 30
estands. D’altra banda, i com és habitual en els últims anys, un dels eixos més
importants d’aquesta cita anual serà 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.
A la Fira també es farà un Campionat d’Open Bloc, que any rere any compta
amb una gran participació, i el Mercat d’Ocasió, on es podrà adquirir material
provinent d’outlets de diverses botigues d’esports o bé de particulars.
Una pedalada familiar, exhibicions d’Slackline, bici-trial, BTT i escalada són
altres de les possibilitats que ofereix la Fira de la Muntanya, que obrirà les seves
portes al Recinte Firal El Sucre de Vic el dia 9 de novembre, de les 17h a les
20h, i els dies 10 i 11, de les 10h a les 20h. El preu de l’entrada serà de 3€
(l’entrada és gratuïta pels menors de 12 anys).
Conferències i activitats destacades Fira de la Muntanya Vic 2018
➢ Taula rodona: Dones i Esport de Muntanya, moderada per l’esportista
Emma Roca
➢ Conferència de Peter Habeler i Ferran Latorre sobre El somni de l’Everest
i els 14 vuitmils catalans
➢ Lliurament del 4rt Premi Editorial del Llibre de Muntanya
➢ Xerrada i audiovisual sobre Escalada en solitari a Alaska a càrrec de Sílvia
Vidal

➢ Xerrada i audiovisual d’Ester Sabadell sobre El món màgic de les
muntanyes
➢ Taula rodona sobre la Seguretat a la muntanya amb la participació de
representants de Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Servei
Meteorològic de Catalunya i Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya, entre d’altres.
➢ Pedalada familiar Osoning
➢ Campionat Open Bloc d’Escalada
➢ Escalada a la xemeneia d’El Sucre

La Fira de la Muntanya Vic 2018 està organitzada per l’Ajuntament de Vic i
l’Associació Cultural del Llibre de Muntanya, i compta amb el suport del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal
d’Osona, la Diputació de Barcelona, la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya i la Unió Excursionista de Vic.

LES ACTIVITATS
La fira programa tot tipus d’activitats esportives, culturals i comercials
relacionades amb la muntanya i la natura, amb propostes per a totes les edats.
El pavelló del Recinte Firal El Sucre de Vic acollirà aquesta àmplia oferta, a partir
de diverses zones diferenciades:
•

Zona comercial: integrada per més de 30 empreses relacionades amb
l’esport i l’esquí, que oferiran tot tipus de productes com material esportiu,
roba, complements, forfaits per esquiar i ofertes de viatges, entre d’altres.

•

Zona Campers: Abans d’entrar al Pavelló comercial, hi trobareu 7
expositors d’empreses dedicades a aquest tipus de vehicles.

•

Rocòdrom: un mur de 20x5m acollirà el Campionat d’Open Bloc
d’Escalada, amb diferents categories. Les finals es faran dissabte i
diumenge a la tarda. El concurs, que compta amb molta participació i
aporta espectacularitat a la fira, està pensat per a tots els nivells i per a
totes les edats. El preu per accedir a aquesta activitat és de 12 €, amb
inscripció prèvia, i 14€ al recinte.

•

Fira del Llibre de Muntanya: Amb una vintena d’expositors, que inclouen
tot tipus de llibres de narrativa i assaig i guies relacionades amb l’esport i
la muntanya.

•

Espai Fòrum: situat al centre del pavelló firal, s’hi duran a terme
presentacions de llibres i guies, conferències, i col·loquis.

•

Espai Collsacabra: adreçat a públic infantil, amb titelles i sessions de
contacontes, a la zona on hi ha els estands de la Fira del Llibre de
Muntanya

•

Mercat d’Ocasió: ubicat a l’entrada del recinte i on s'hi podrà adquirir roba
i material de segona mà provinent de particulars i també hi haurà una zona
outlet, amb material de botigues d’esports.

•

Espai Vit (Auditori): En aquest lloc, ubicat al costat del pavelló, hi haurà
l’Auditori, que acollirà l’exhibició de l’Splitboard Film Festival, una mostra
de curtmetratges d’aquesta modalitat d’esquí que tindrà lloc diumenge a

la tarda. I dissabte a la tarda s’hi farà una Assemblea de Socis de la Unió
Excursionista de Vic.
•

Exterior pavelló comercial: s’hi faran 3 activitats i exhibicions adreçades
a públic infantil, com són un circuït de BTT/ebike, un de Bici Trial i una
exhibició d’Slackline amb la participacio d’esportistes internacionals
d’aquesta modalitat.

Una de les activitats culturals més destacades és el lliurament del 4rt Premi
Editorial del Llibre de Muntanya, que es farà el dissabte 10 de novembre, a
partir de les 13h a l’Espai Fòrum. Els premis pretenen reconèixer la tasca dels
autors i de les editorials per a promocionar i divulgar la cultura, els esports de
muntanya,

les

guies

o

manuals

tècnics,

obres

de

caire

geogràfic,

conservacionistes o mediambientals les tradicions i el patrimoni, tant natural com
arquitectònic de l’entorn de la muntanya. Es convoquen quatre premis, un per
cadascuna de les següents temàtiques:

1. Premi Jacint Verdaguer al millor llibre publicat que versi sobre cultura,

patrimoni, tradicions i narrativa de muntanya, en llengua catalana.
2. Premi Artur Osona a la millor guia de muntanya, manual o obra de caire
tècnic, geogràfic o conservacionista, en llengua catalana.
3. Premi Juli Soler al millor mapa excursionista.
4. Premi Collsacabra al millor llibre de muntanya en llengua no catalana.
D’altra banda, durant el el cap de setmana a l’entorn del Recinte Firal El Sucre
de Vic es podrà fer escalada a la xemeneia, i el diumenge 11 de novembre,
sortiran i arribaran al Sucre els participants a la 38a Caminada Matagalls-Vic,
organitzada per la Unió Excursionista, que tindran entrada lliure al pavelló
comercial.

La Pedalada Familiar Osoning, que es farà per segon any consecutiu, sortirà
del Sucre el diumenge a les 11 del matí i està organitzada per l’Escola de
Ciclisme Josep Jufré i l’ETB-Vic. Les inscripcions estan obertes a la web
www.vicfires.cat. El preu per participar és de 10€ per nen, o 15€ per nen i
acompanyant, o 20€ per família sencera. Això també inclou una entrepà de
botifarra, avituallament a mig recorregut i l’entrada a la fira.
També es torna a organitzar un concurs a través d’Instagram per contribuir a
la difusió dels esports de muntanya i del patrimoni natural. Es tracta de publicar
una fotografia realitzant alguna activitat esportiva a la muntanya, amb l’etiqueta
#firamuntanya2018 a la xarxa social Instagram. El premi és una càmera d’acció
GoPro Hero 7 Silver cedida per Isern Electrodomèstics Vic i valorada en
329,99€. Podeu consultar les bases a vicfires.cat

ELS EXPOSITORS
La fira acollirà 48 expositors que ocuparan 67 estands.
LLISTAT D’EXPOSITORS
Estands Pavelló Muntanya
1
2
3
4 i 11
5
6
7
8
9 i 10
13
14
15 i 16
17 i 18
19 i 20
21 i 22
23 i 24
25 i 26
27 i 28
29
31
32
33
34
A
B
C
D
E
F
G

ESTACIÓ D’ESQUÍ DE MASELLA
EL MÓN WWW.ELMONADVENTURE.COM
INSTITUT ABAT OLIBA
INTERSPORT - HORITZÓ
ÀNIMA GRUP
MAMMON
ALPINNA
VIRUNGA SPORT&OUTDOOR
KRESTA - OUTDOOR
GRIFONE
NON-STOP
ESPORTS BASE:ESTEL
VILÀ ORS
365 STORES (TONA, MANRESA, SANT FRUITÓS DEL BAGES)
BICIEQUIP (CENTELLES I LA GARRIGA)
ESPORTS IGLÚ
DÍDAK’S CLIMBING SL
ÒPTICA TORRENTS
ESPORTEC OUTDOOR
XTEND EUROPE SL
NI FU NI FA BY FREAKYSTORE
CLÍMAX
PIRINEUS LA MOLINA-VALL DE NÚRIA-VALLTER 2000
BRAVAVANS
CAMPER DREAMS
CAMPER TECNOLOGIES
COOL CAMPING CATALUNYA SL
SOLOVAN
CARGOLING
ESPUMAS A MEDIDA

Estands Pavelló Llibre
1, 2, 9 i 10
3, 4 , 11 i 12
5 i 13

EDITORIAL ALPINA
MUNTANYA DE LLIBRES - TRIANGLE BOOKS
FEEC-FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA

6

DISTRIBUCIONS MOR - EDITORIAL PIOLET

7

LLIBRERIA HORITZONS

8

TUSHITA EDICIONS - SUA EDIZIOAK

14, 15 i 18

COSSETÀNIA EDICIONS

16

EDICIONS DEL PIRATA

17

UEC – UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

19

SÍMBOL EDITORS

20

EXCELLENCE EDITORIAL

21

MONTEDITORIAL

22

LA MÀGIA DELS PEDALS

23

BALMES ENCONTADES

24

SANTIAGO YANIZ

25

LLIBRERIA ANTIQUÀRIA RODÉS

26

PATRONAT DE TURISME – DIPUTACIÓ DE LLEIDA

27

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PROGRAMA D’ACTIVITATS
EXTERIOR DEL RECINTE FIRAL EL SUCRE
ESCOLA DE CICLISME JUFRÉ VIC-ETB
Circuit infantil on podràs venir a pedalar amb l'Escola de Ciclisme!
Divendres: de 17:00h a 20:00h
Dissabte i diumenge: de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h
Preu: 3€
ESCALA LA XEMENEIA DEL SUCRE
Atreveix-te a escalar l'emblemàtica xemeneia del Sucre de Vic! Via Infantil i via adult.
Divendres: de 17:00h a 20:00h
Dissabte i diumenge: de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h
Preu: 3€
TRIALSPORT – ESCOLA DE TRIAL
Vine a provar la teva habilitat amb la bicicleta!
Divendres: de 17:00h a 20:00h
Dissabte i diumenge: de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h
Preu: 2€

EQUILIBIRS AMB “SLACKLINE”
Vine a provar el teu equilibri!
Divendres: de 17:00h a 20:00h
Dissabte i diumenge: de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h
Preu: 3€
EXHIBICIÓ AMB “SLACKLINE”
Vine a veure del què són capaços de fer sobre la corda fluixa!
Dissabte: 12:00h i 17:30h
Diumenge: 13:00h i 18:00h
VISITA EL BIBLIOBÚS
Dissabte de 10.00h a 15.00h
Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de Barcelona

PEDALADA POPULAR OSONING
Pedalada familiar amb tres recorreguts!
Diumenge: a les 11.00h
Preus: 10€ per nen / 15€ per nen més acompanyant / 20€ per família
Inscripcions i més informació a www.vicfires.cat
LLOC: Sortida i arribada al Recinte Firal el Sucre
MATAGALLS- VIC
Com cada any la Unió Excursionista de Vic organitza la tradicional caminada que surt des de
Collformic, sota del Matagalls, fins arribar a la capital osonenca. Es tracta d’una caminada
popular de 30 km, amb diferents avituallaments durant tot el recorregut. S’organitzen autocars
que sortiran del recinte firal El Sucre de Vic i hi hauran sortides continuades des de les 7 fins a
les 8 del matí. A 2/4 de 8 del matí es començaran a donar sortides a Collformic. El control
d’arribada es tancarà a les 4 de la tarda dins el recinte firal El Sucre de Vic, coincidint amb la
Fira de la Muntanya. Els participants en la caminada hi tindran accés lliure. Cada participant
rebrà una samarreta en acabar la caminada.
Preus: Soci Unió excursionista de Vic 17 €, no socis 20 €. Es obligatori tenir una assegurança
que cobreixi qualsevol contingència durant la caminada, com estar federat. Pels no federats la
Unió contracta una assegurança per el dia de la caminada i el seu preu es de 3 €.
Les inscripcions s’obriran el dissabte 20 d’octubre i es tancaran el diumenge 4 de novembre a
les 8 del vespre o a 600 participants. Passada aquesta data, l’organització es reserva el dret de
fer inscripcions, o no, en tot cas amb un recàrrec de 5 euros.
400 inscripcions via web a https://www.inscripcions.cat/matagalls-vic2018

ESPAI FÒRUM
Divendres 9 de Novembre
18.00h / Projecció “Emmotxillats pels Andes” I Queralt Riba i Martí Lázaro
19.00h / Presentació de l’exposició “Dona i guia a l’Himàlaia” I Eva Freixa i Meritxell
Verdaguer
Dissabte 10 de Novembre
11.00h / Presentació del nou model de rellotge Sunnto 9 a càrrec de Base Esports Estel
& Sunnto I César Esquivel de Sunnto Spain (Sorteig d’un model als assistents a la
presentació)
11.40h / ADN Lleida : Autèntica, Diferent i Natural I Jaume León I Patronat de Turisme
– Diputació de Lleida
12.00h / Presentació del llibre “La màgia dels Pedals” I Autors Alba Xandri i Ricard
Calmet I Autoedició
12.30h / Esport i Salut: Bayés Esport i Run women run I Dolors Puigsech, Judith
Hidalgo, Teresa Ferres i Miquel Ferres (Logo Bayés)
13.00h / Inauguració de la Fira I 4ª Edició del Premi Editorial
16.40h / Entrega del premi concurs Instagram #firamuntanya2018 I (Logo Isern)
17.00h / Presentació del llibre “Zaid Ait Malek. La eterna sonrisa del trail” I Anna
Comet i Zaid Ait Malek I Lectio Ediciones
17.30h / Xerrada i entrevista “ La muntanya a dirari” I Rosa Mª Bosch, periodista de la
Vanguardia I Miquel Ylla
18.00h / Presentació del llibre “Victòria en solitari” I Peter Habeler i Enric Soler I
Tushita Edicions
18.30h / Presentació del llibre “Collserola en transport públic” I Òscar Farrerons i Marc
Requesens I Editat per Oriol Massó, Llibreria Horitzons i Òscar Farrerons
19.00h / Xerrada “Escalada en solitari a Alaska” I Sílvia Vidal
*AUDITORI MARIÀ VILA D’ABADAL – EDIFICI EL SUCRE

20.30h / El somni de l’Everest i els 14 vuitmils catalans I Peter Habeler i Ferran Latorre
(imprescindible braçalet d’entrada del dia o 3€)
Diumenge 11 de Novembre
11.00h / Introducció a l’Splitboard I Victor Parisé
11.40h / Xerrada “Les cabanes de la Garriga de l’Empordà” I Pep Sala I Editat per
l’Associació Cultural del Llibre de Muntanya
12.00h / Seguretat a la Muntanya I Miquel López (Cap dels Bombers), Mosso de
Muntanya (Ramon Arqué), Tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya (Pere Esteban)
i Moderador: Quim Pons (FEEC)
13.00h / Presentació del llibre “ Balmes Encontades” I Antonio Mestres I Autoeditat
13.30h / Presentació dels llibres “Roques, glaceres i cims” i “El millor cuiner de la vall
del Khumbu” I Emili Civís, Enric Sunyer i Jordi Sugranyes I Tushita Edicions
16.00h / Introducció al món del “camper” I Oriol Cueva
16.20h / Entrega del premi del sorteig gentilesa de Cargoling (logo cargoling)
16.30h / Descobrint Dolomites amb campervan. La història de com aquest paradís ens
va enamorar i convèncer per fer-nos la nostra pròpia campervan I Maeva Aguilera i
Manel García I Viajando Nuestra Vida
17.00h / Presentació del llibre “Libros de Cima” I Òscar Masó I Editat per oriol Massó i
Llibreria Horitzons
17.30h / Presentació dels mapes “El Cabrerès-Collsacabra i Mapa de la República
Catalana” I Salvador Sala
18.00h / Xerrada i audiovisual “El món màgic de les muntanyes” I Ester Sabadell
19.00h / Taula rodona “Dones en l’esport de muntanya” I Emma Roca (moderadora),
Clàudia Galícia, Laia Andreu, Ester Sabadell i Marta Molist

ESPAI COLLSACABRA
Dissabte 10 de Novembre
10.15h / Trobada Biblioteques Generalitat de Catalunya i Expositors del sector editorial
12.00h / Taller literari infantil “El drac Pasqual descobreix l’Àfrica I Edicions del Pirata
17.00h / Contacontes infantil “B.O.M, Bruixes, Ogres i Monstres I Mon Mas

18.30h / Presentació del llibre “Temps de bolets. Ripollès i Montseny I Marc Casabosch
I Editorial Alpina
Diumenge 11 de Novembre
12.00h / Taller literari infantil “El drac Pasqual descobreix l’Àfrica I Edicions del Pirata
17.00h / Contacontes infantil “El vell que feia florir els arbres morts I Jordina Biosca

ESPAI VIT
Dissabte 10 de Novembre
18.00h / Present i futur de la Unió Excursionista de Vic - Vine i opina, entre tots hi guanyarem.
La Unió Excursionista de Vic obre un procés de reflexió per debatre cap a on evolucionar com
entitat i ho vol compartir amb els socis i sòcies.

Diumenge 11 de Novembre
16.00h / Splitboard Film Festival

