
9 de juny de 2019, de 10 a 14 h
P A R C  D E  L A  S A R D A N A



Qui pot participar? persones i entitats interessades en vendre, 
intercanviar i/o regalar objectes de la seva propietat
A on es realitza? Parc de la Sardana 
En quin horari? de 10 a 14 hores
Quin és el preu de participació? en forma d’algun producte de primera 
necessitat (ex: arròs/llet/conserves...)* que s’haurà de dipositar 
obligatòriament a la parada de Càritas el mateix dia de la Fira. Animem a 
Caldencs i a visitants a col·laborar amb la causa dins de les seves 
possibilitats!

Informació i inscripcions: Del 20 de maig al 7 de juny a les 14h.  Les 
inscripcions són obligatòries i es realitzaran presencialment a l’O�cina 
de Turisme o bé electrònicament a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
(http://caldesdemalavella.eadministracio.cat/). Per a més informació i 
consultes podeu contactar amb 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat. 
 

 

O�cina de turisme de Caldes de Malavella
Telèfon: 972 48 01 03
turisme@caldesdemalavella.cat / www.visitcaldes.cat

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 iniciarà a partir de les 8h del matí i 
s’allargarà �ns a les 10h del matí, hora d’inici de l’activitat 
comercial.
Es col·locarà als participants 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 
�nalitzada la �ra.
Cada parada es farà responsable de que el lloc que ocupi quedi en 
els mateixes condicions de com ho haurà trobat.
Les condicions de compravenda i/o intercanvi les establirà cada parada.
*Els aliments recollits per Càritas de Caldes seran distribuïts per 
l’entitat a les persones del municipi que ho necessitin.

10 a 14 h: Fira-mercat dels diumenges.  Plaça de l’Ajuntament.
11 h: Visita turística guiada. Preu: 3€. 
Punt de sortida: O�cina de turisme.

12 a 13.30 h: Taller de cistelles per a bici i patinet. Parc de la Sardana
En aquest taller cada participant podrà triar si construeix una 
motxilla per anar a peu o una cistella per a la bici o patinet. Per a 
muntar l’element s’utilitzarà el cartró que es podrà personalitzar al 
gust dibuixant-hi amb retoladors, estampant amb tampons de colors, 
estampant amb plantilles o escrivint-hi els seus missatges. 
Dinamitzat per Maraki. Places limitades.


