
Informació
expositors
Proposta d'adaptació i pla de contingència de la COVID-
19 al Mercat Medieval de Vic

5, 6, 7 i 8 de desembre de 2020

#Firasegura



Els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre tindrà lloc el Mercat Medieval. Malgrat ser una edició excepcional, marcada
per les mesures de seguretat que s’hauran de prendre per contenir la pandèmia de la COVID-19.

Enguany, per evitar aglomeracions, es dissenya un circuit que comprèn la rambla del Bisbat i Montcada,
carrer dels Aluders, la zona de les adoberies fins el carrer Molí d'en Saborit, carrer Hospital d'en Cloquer fins
al pont romànic. D'aquesta manera es crea un recinte delimitat i tancat amb control d'aforament on es
portarà a terme tota l'activitat comercial i lúdica del Mercat Medieval.

L'espai previst per la Fira, ja forma part
del Mercat Medieval habitual, i és una
zona on no s'afecta a blocs d'habitatges
ni comerços pel tancament perimetral del
recinte firal.

1

És una proposta força diferenciada del
Mercat Medieval tradicional amb la
finalitat d'evitar comparacions.

2

Control d'aforament real al moment de
l'espai delimitat, i informació de mesures
de seguretat i higiene, per tota la Fira i a
través de l'APP Vicfires Virtual.

3

Mercat Medieval ed. limitada

Superfície expositivia ocupada d'uns
11.000 m2.

4

Aforament permès de 4.500 persones.

6

Capacitat per a un màxim de 197 parades
(entre els diferents sectors participants).
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Distribució

RAMBLA DEL BISBAT

C. MOLÍ D'EN SABORIT

C. HOSPITAL D'EN CLOQUER

ADOBERIES

Els espais que s'ocuparien per dur a
terme aquest format de Mercat
Medieval són:

- Rambla del Bisbat
- Rambla dels Montcada
- Carrer dels Aluders
- Zona Adoberies
- Parc de Sant Julià d'Auvèrnia
- Carrer Prat d'en Galliners
- Carrer Molí d'en Saborit (sense
afectació de trànsit de vehicles)
- Carrer Hospital d'en Cloquer
- Pont romànic

- Entrada i sortida per plaça Jaume
Balmes direcció rambla del Bisbat
- Sortida per carrer Hospital d'en
Cloquer amb carrer de Sant Francesc
- Entrada i sortida per rambla dels
Montcada

RAMBLA DELS MONTCADA
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Termini pagament: 9 de novembre

Dates importants

Muntatges: 4 de desembre de 9.00h a 19.00h

Desmuntatges: 8 de desembre a partir de les
20.00h i 9 de desembre de 9.00h a 18.00h

Horari de la Fira: de 10.00h a 20.00h

Fira: 5, 6, 7 i 8 de desembre de 2020
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APP Vicfires Virtual
Tota la informació de la Fira disponible a qualsevol
moment del dia, durant una setmana abans i dies després
de la Fira.

Els continguts perduren en el temps a la web
www.vicfires.cat.

A l'apartat de Llistat d'Expositors, l'empresa expositora
pot incloure totes les dades de contacte: XXSS, telèfon,
adreça, correu electrònic, Whatsapp, geolocalització de la
ubicació de l'estand a la Fira a Google Maps, accés
directe a l'apartat de Media de l'empresa expositora, etc.

Media és l'apartat on l'empresa expositora pot penjar
vídeos, fotos, etc. dels seus productes i serveis.

L'expositor pot gestionar tota la informació que vol
compartir a l'APP de la Fira a través de la seva àrea
personal de la web www.vicfires.cat.

Control i visualització de l'aforament en temps real de la
Fira i les diferents activitats.
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#Firasegura

Descarrega't la nova APP
Vicfires Virtual, i no et
perdis detall de tot el que
passa a la Fira!

Organisme Autònom de Fires i Mercats
Edifici El Sucre, 2a planta 
Plaça 1 d'octubre
08500, Vic

938 833 100
fires@vic.cat
www.vicfires.cat


