
FIRA D’ARTESANIA DE FESTA MAJOR. Condicions de participació. 

1. Hora, dia i lloc 

La Fira d’Artesania de Festa Major tindrà lloc el 10 de Setembre de 2017, a la Plaça de 

Can Saladrigues de 10h a 15h. L'horari de muntatge és a les 9:15h a la mateixa plaça. 

La data límit d'inscripció és el 1 de setembre de 2017. Cal enviar un correu electrònic a 

cbarripoblenou@gmail.com indicant: 

Nom i Cognom 

DNI 

Telèfon 

Producte d’exposició 

Espai necessari (mitja taula o taula sencera o cap) 

Es respondrà a partir d’aquella data amb la confirmació de la plaça per ordre 

d’inscripció. En cas de omplir les places existents, es farà una llista d’espera per cobrir 

les possibles places vacants i s’avisaria 48h abans de la Fira 

 

2. Preus, material i espai de mostra. 

La quota de participació és de 5€ per persona. Les taules mesuren 1,80x75cm 

aproximadament. Es pot compartir taula entre 2 persones com a màxim. La quota serà 

la mateixa independentment de l’espai utilitzat. 

Amb la quota es vol autofinanciar l’activitat i poder cobrir aleshores les despeses pel 

que fa a contractació d’actuacions que facin de reclam d’assistents a la Fira. És per això 

que no es tornarà la quota en cas de avisar fora dels terminis establerts. 

Es facilitarà una cadira per participant a qui se li informarà de la taula assignada el 

mateix dia de la Fira. 

La decoració de cada lloc és tasca de l'artesana, aconsellant portar una tela, zel, cinta, 

corda, tisores, paper, retoladors o carpes... Es poden col·locar caixes, penjadors, 

prestatges petits al voltant de la taula per exposar el material. 

Hi haurà servei de barra amb cervesa artesana del Poblenou, refrescos i aigua. 

Normativa de venda 

Com que es tracta d’una mostra, no tenim permís de venda per part del Districte. No 

es podran col·locar preus dels articles a la vista.  

Cada participant haurà de comptar amb el seu propi canvi i bosses de plàstic. 
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3. Anul·lació: 

S’anul·larà l’activitat en cas de no assolir un mínim d’inscripcions d’artesanes. Donat el 

cas, s’informaria 48 hores abans de la celebració de l'activitat. Ha de haver-hi un 

compromís d’assistència per part de les inscrites a la Fira. En cas de qualsevol incident 

que els impedeixi venir, s’ha d’informar les 72h abans de l’activitat trucant al 93 309 

19 60 o enviant un correu electrònic a cbarripoblenou@gmail.com. 

En cas de previsió de pluja, la Fira quedarà anul·lada.  

4. Col·laboració i organització: 

És important que mantinguem l'espai net i ordenat. Al final del mercat agrairíem la 

vostra col·laboració per recollir la taula i cadires que hagis pogut utilitzar. 

Finalment, us demanem col·laboració a la difusió de la Fira. Us enviarem el cartell de 

l'activitat per fer difusió entre els teus contactes i es crearà un esdeveniment al 

Facebook del Casal de Barri del Poblenou per a compartir. 

GRÀCIES! 

L’organització. 
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