Què és la FIRA DE NADAL?
És una fira temàtica dedicada a les festes de Nadal, on es pot trobar productes propis
d’aquestes dates: productes nadalencs, objectes de regal, artesania i alimentació.
Aquí trobareu la informació pràctica per als qui voleu posar una parada per vendre productes
de Nadal.
Quan i on es fa la Fira?
El dissabte 2 de desembre de 2017 a l’ aparcament del Casino, part del carrer Pau Costes,
tocant al casino i porxo Escoles Velles , sempre que hi hagin suficients participants i les
condicions meteorològiques ho permetin.
Horari: De 10:30 a 20h.
Qui hi pot participar?
Comerciants, particulars, entitats, artesans.
Es donarà prioritat a les persones empadronades a Sant Esteve Sesrovires.
Com participar muntant parada?
Cal fer la sol·licitud prèviament mitjançant instància al Servei d’Informació i Atenció
Ciutadana (SIAC) del 13 fins al 24 de novembre. O preferiblement a través de la pàgina web:
http://www.sesrovires.cat/temes/promocio-economica/fira-de-nadal/
Es requeriran les dades personals, un telèfon de contacte i la descripció del material que es
vol vendre.
Un cop finalitzat el termini de sol·licituds, l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç es posarà
en contacte amb cada sol·licitant per confirmar la seva inscripció i comunicar els dies en
que hauran de realitzar l’abonament de la quota d’inscripció (6 euros sense sol·licitud de cap
material 20 euros amb servei de una taula i dues cadires, o 25 euros amb punt de llum).
El pagament es pot fer a l’Ajuntament, o per transferència o ingrés directe al Banc de
Sabadell al núm. de compte de ES40 0081-1660-23-0001020608 indicant el nom i cognom i
la referència “Fira de Nadal”.
Cada sol·licitant pot demanar un màxim d’una taula i 2 cadires. Les mides de la taula són 2 x
0,80 mts aproximadament. Els participants poden portar-se més cadires o taules seves, però
no poden instal·lar cap més taula fora del seu espai (3x3).
La instal·lació de carpa dintre de l’espai concedit serà opcional, però ha de respectar les
mides de l’espai atorgat.
El número de parada es comunicarà als participants uns dies abans de la Fira. Aquest
número determinarà la seva ubicació en l’espai de la fira.

Què es pot vendre?
Es poden vendre productes típics de les dates nadalenques, d’ornamentació, regals,
alimentació, artesania, etc. També es poden vendre objectes fets amb material reciclat.
(Nota: productes alimentaris, obligatori presentar carnet de manipulador d’aliments)

El dia de la Fira
Els participants han de venir amb temps d’antelació per muntar la parada. Es facilitarà el
material (taules i cadires) a partir de les 9.00h, a l’aparcament del Casino exclusivament als
paradistes que ho hagin demanat prèviament a la organització. La parada ha d’estar
muntada a les 10:30h.
Els participants hauran de muntar la taula i agafar les cadires ells mateixos.
La càrrega i descàrrega de vehicles es realitzarà fins una hora abans de l’obertura de la Fira.
Després s’impedirà el pas de vehicles per facilitar el muntatge. No es pot deixar el cotxe
durant el muntatge.
No hi haurà vigilància privada. Per tant, els expositors es faran responsables de les seves
pertinences en tot moment.
La Fira finalitza a les 20.00 hores. Si es veu en aquell moment una bona afluència de gent
es podria allargar una mica més perquè els paradistes puguin desmuntar la parada una mica
més tard i retornar el material al mateix lloc d’on l’han agafat (aparcament casino).
S’han de recollir els objectes i deixar l’espai en el mateix estat de neteja en que s’ha trobat.
Els residus que es puguin generar s’hauran de dipositar selectivament als corresponents
contenidors. En cap cas es pot abandonar a la via pública o a les papereres el material que
no s'ha venut o els residus generats.
L’organització es reserva el dret a no admetre als següents mercats als participants que no
compleixin les condicions fixades, en especial en allò que respecta als horaris, la neteja de
l’espai, la càrrega i descàrrega del vehicle.
Més informació
Per a més informació, adreceu-vos a l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç:
Ajuntament Sant Esteve Sesrovires
vinasgfn@sesrovires.cat
Tel. 93 775 96 90

