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Dona una seg utilitzes!
allò que ja no 2022 a
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Diumenge 12 de ju
a
Caldes de Malavell

Inscripcions a partir del 23 de maig!
Organitza

Col·labora

Per a més informació:

Oficina de Turisme de Caldes de Malavella
Tel. 972 48 01 03
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat
www.caldesdemalavella.cat

Qui pot participar?

Informació per a participants:

A on es realitza?

•

Pot participar tothom que estigui interessat en vendre, intercanviar o regalar objectes de la seva propietat.
Al Parc de la Sardana.

En quin horari?

•

•

De 10 a 14 hores.

Quin és el preu de participació?

En aquesta nova edició, tots els participants han de fer de forma obligatòria
una aportació d’aliments que hauran de
dur a la carpa que Càritas tindrà a la fira
el mateix diumenge 12 de juny. Els productes (*) que es poden aportar són els
següents: llet (sencera i semidesnatada),
pasta de fideus dels números 0 i 2, gel de
bany, farina i brous.
(*) Aquests són els productes amb més necessitat
per part de l’entitat de Càritas, per aquest motiu
demanem que les aportacions siguin d’algun producte d’aquesta llista. Els aliments que es recullin
es repartiran entre les famílies de Caldes que ho
necessitin a través de l’entitat Càritas.

•
•
•
•

•

Les inscripcions són obligatòries i
s’hauran de realitzar durant el termini
establert.
El material per muntar la parada anirà
a càrrec del participant.
El muntatge de les parades s’iniciarà
a partir de les 8h del matí i s’allargarà
fins a les 10h del matí, hora d’inici de
l’activitat comercial.
Els participants es col·locaran en
funció de l’ordre d’arribada seguint
els criteris de l’organització.
Es prohibeix l’accés dels vehicles
a l’interior del recinte del Parc de la
Sardana.
El desmuntatge de les parades començarà a les 14h, un cop finalitzada
la fira.
Cada parada es farà responsable
de què el lloc que ocupi quedi en
les mateixes condicions de com ho
haurà trobat.
Les condicions de compravenda o
intercanvi les establirà cada parada.

Informació i inscripcions:

Del 23 de maig al 10 de juny a les 14h. Les inscripcions són obligatòries i es realitzaran
electrònicament a través del tràmit “Inscripció a la fira d’oportunitats” disponible a la
seu electrònica municipal (http://caldesdemalavella.eadministracio.cat/).
També es podran realitzar presencialment a l’Oficina de Turisme de dilluns a diumenge
de 10 a 14h.

I a més a més:

10 a 14 h: Fira-mercat dels diumenges. Plaça de l’Ajuntament.
11 a 14 h: Eco taller de reciclatge d’anells, polseres, careta i punt de llibre i
jocs de reciclatge amb la grua recicladora, joc de construcció, encistella la
pilota, jocs de bitlles reciclats i punteria. Parc de la Sardana.
11 h: Visita guiada “Fonts i patrimoni”. Sortida des de l’Oficina de Turisme
Preu: 3€. Venda d’entrades a ticketara.com.
18 h: Cinema infantil amb la pel·lícula Trasto. Gratuït. Teatre-cinema municipal.

