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Introducció

 

 
Des de l'organització treballem amb la realització de la Fira per aquest
proper mes de novembre. La idea és mantenir el Recinte Firal com a espai
de trobadaa amb alguns canvis d'ubicacions que ens permetin seguir les
mesures sanitàries marcades. Segons com avanci la pandèmia a la tardor es
podrà portar a terme la Fira de la manera que plantegem o potser caldrà
suspendre si així ho requereixen les autoritats sanitàries. En aquest cas, es
retornaria l'import íntegre de la inscripció als expositors.
 
 



El pavelló més gran del Recinte seria el que hi
hauria tots els expositors de les dues Fires amb
les separacions i distribucions corresponents.

PAVELLÓ A
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Distribució



En aquest espai s'hi portaria a terme el Mercat
Ocasió. És un espai molt més ampli que permet
evitar aglomeracions. També caldria demanar
el material amb molt més temps d'antel·lació
per poder tenir-lo en quarantena.

PAVELLÓ B
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La part més petita i acollidora del recinte
s'adaptaria per portar-hi a terme les activitats i
conferències. Ja que és un espai on es pot
controlar l'aforament i enfoquir. També deixar-
hi cadires col·locades segons el nombre de
persones que hi poden cabre.

PAVELLÓ C
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A un carpa semi coberta darrera el Recinte Firal
s'hi portarà a terme el campionat d'Open Bloc

CARPA EXTERIOR
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S'ha d'acabar de decidir si la carpa de l'open
bloc aniria a davant del Recinte o darrera i si fos
aquest darrer cas llavors es podria mantenir
alguna activitat davant la façana principal com
ja és habitual i també la zona de campers.

ACTIVITATS EXTERIOR
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25 de juny: Inici inscripcions a través de Vicfires.cat
26 de juliol: Finalització d'inscripcions i inici acceptació de les mateixes
fins a 15 d'octubre: Pagament
21 de setembre a 9 d'octubre: Confirmació espais i plànol
 
 

Calendari
El timming per poder inscriure'us a la Fira serà el següent:



Contractació i tarifes
Podeu participar a la fira en dos espais diferents:
 
1. Si sou del sector editorial, heu de contactar amb:
info@firallibredemuntanya.cat i us facilitaran tota la informació
necessària.
 
2. Si sou del sector de l’esport i el turisme aquesta és la
informació:
 
CONTRACTACIÓ D’UN ESTAND A LA FIRA
La reserva d’un espai s’ha de fer a través de la pàgina web
www.vicfires.cat. Serà necessari registrar-se i entrar com a usuari
de l’àrea privada i podreu iniciar la contractació i escollir l’estand.
 



Contractació i tarifes
 
 
ESTANDS VENDA DIRECTA
Estand pre-fabricat de fusta (6 m2) 423.60 € +IVA
Estand pre-fabricat de fusta (12 m2) 847.20€ +IVA
Estand estructura simple (6 m2 aprox.) 318 € +IVA
Parcel·la interior lliure construcció (6 m2) 247.20 +IVA
Parcel·la interior lliure construcció (12 m2) 494.40 € +IVA
 
AUTOCARAVANES
Parcel·la exterior autocaravanes i furgonetes (10x10) 180€ +IVA
 
SERVEIS COMUNS
Serveis Generals de la Fira 92.50 € +IVA
 
 



Gràcies!


