Fira
d’oportunitats
-Mercat solidari i

anticrisi on hi podreu
trobar tot tipus
de productes de
segona mà!

Caldes de
Malavella

Diumenge
11 De novembre de 2018
Parc de la Sardana

o rg a n it z a

c o l· l a b o r a

Participants: persones i entitats interessades en vendre, intercanviar i/o
regalar objectes de la seva propietat
Lloc: Parc de la Sardana
Horari: de 10 a 14 hores
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 29 d’octubre al 9 de novembre. Les inscripcions són obligatòries
i es realitzaran presencialment a l’Oficina 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.

Informació per a participants:

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
fins 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 finalitzada la fira.
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.
*El que es reculli es donarà a Càritas de Caldes per a les famílies necessitades del poble.

-I a més a més -

10 a 14 h_ Fira-mercat dels diumenges. Plaça de l’Ajuntament.
11 h_ Visita turística guiada. Preu: 3 €.
Punt de sortida: Oficina de turisme. Visita l’exposició del jaciment paleontològic “Camp dels Ninots”, les Termes Romanes, l’Església de Sant Esteve
i les àbsides romàniques, cases modernistes, el nucli medieval i fonts
termals de Caldes de Malavella. A la Font de la Mina, degusta aigua termal a
56º amb un got promocional que t’enduràs de record.

Per a més informació:

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

