VISITANTS DE LA FIRA

Un any més, la Fira de Santa Tecla posa en valor els productes del territori, la qualitat, la
proximitat i les sinergies entre diferents agents del primer sector alhora que els acosta als
consumidors nals. En els darrers mesos s’ha vist la importància de cuidar el nostre món rural i a
Berga seguim apostant-hi en una de les res més singulars del país.
A títol organitzatiu, la crisi sanitària i social provocada per la Covid-19 ens ha fet plantejar la Santa
Tecla de sempre però posant molt d’èmfasi en la seguretat: major distància entre expositors,
controls d’aforament, mesures higièniques, informació dels protocols de mesures de seguretat per
als marxants…
Mantinguem distàncies, rentem-nos bé les mans, portem mascareta, seguim les indicacions… i molt
bona Fira de Santa Tecla 2021!
L’equip de govern

Fitxa tècnica Santa Tecla 2021
!
Nom de la Fira: St. Tecla 2021, Fira ramadera i de productes del món rural.
Ciutat: Berga.
Dia de celebració: dissabte 18 i diumenge 19 de setembre de 2021.
Horari: de 10.00 h. a 20.00 h.
Ubicació: Pl. Viladomat, Pg. de la Indústria, Pl. Cim d’Estela i Av. del Canal Industrial.
Superfície total de la fira: 14.000 m2
Organitza:
Promoció econòmica de l’Ajuntament de Berga
Plaça St. Pere nº 1
08600 Berga
Tel 93 821 43 33

Objectius i visió
!
•

Santa Tecla ha d’esdevenir una fira d’abast nacional i de referència en els productes del món rural i les
seves cadenes de valor.

•

Posada en valor el producte local i visualització del potencial econòmic de la ramaderia del Berguedà.

•

Mostra Animal de races autòctones com a dipòsit d’una diversitat genètica que cal preservar, ja que
constitueixen la base ideal per a l’establiment i la preservació de sistemes sostenibles de producció
ramadera, i contribueixen de forma destacada al manteniment d’ecosistemes de gran valor paisatgístic i
ecològic.

Motivació
!
•

Aposta pel primer sector

•

Projectar el 1r Sector Berguedà

•

Transversalitat del propòsit (educatiu, associacions, professionals…)

!

Distribució dels espais

•

Espai bestiar

•

Espai formatgers artesans amb ramat propi

•

Espai Productors Alimentaris

•

Espai Artesans

•

Espai Activitats (maridatges de vins i formatges, tallers infantils, jocs tradicionals …)

•

Espai musical (concerts i altres activitats)

•

Espai d’expositors de maquinària agrícola

•

Espai d’expositors d’automoció de segona mà

