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L’empresa PER**** presenta una oferta general de fira interessant i treballada.
Destaquen les decoracions proposades que aporten novetat i actualització a la imatge
de la fira. Aporten també senyalització específica pels diferents espais de la fira que
inclouen panells horaris i amb relació de les diferents activitats.
Pel que fa als espectacles, aporten accions adreçades a públics diferents dins del
context de la tematització de la fira. Destaquen el “cooking show” i el “Play cooking”
entre les adreçades al públic infantil. Respecte a l’ambientació musical, ens proposen
com a novetat grups de swing.
Repeteixen alguns elements d’èxit respecte al proposat a darreres edicions com el
carro de les trementinaires i els tallers i la granja infantils. Com a novetat respecte a les
parades i seguint les demandes exposades al Plec tècnic, també proposen parades de
fruita i verdura fresca de proximitat, molt valorades pels ciutadans.
Així mateix, detallen accions amb compromís de sostenibilitat, tal i com recomana el
plec tècnic. Aporten sonorització de l’escenari.
L’empresa AMB produccions SL presenta una oferta amb una estètica molt medieval.
Tant els espectacles com l’animació musical, passant per la imatge de les parades i les
atraccions encaixarien més en una fira de temàtica medieval.
Respecte a les decoracions son senzilles i no aporten cap fet distintiu ni original.
Els espectacles inclosos en les Companyies 1 i 2 son d’estètica bàsicament medieval,
(l’espectacle de foc, el cercavila musical) que ens genera un problema en la
consolidació de la tematització de l’acció i en la seva imatge de cara a la ciutadania.
Respecte a les atraccions infantils, i als jocs d’habilitat, tenen la mateixa estètica
medieval que comentàvem respecte a parades i a decoracions i espectacles.
Com a fets originals, aporten tallers específics per a nens i un taller d’apicultura i mel
que estaria en la línia de les demandes del plec, però ens manca oferta de parades de
producte fresc.
Detallen accions amb compromís de sostenibilitat, tal i com recomana el plec tècnic.
Aporten sonorització de l’escenari.
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