
 

XII FIRA DEL MÓN GEGANTER 

CASTELLTERÇOL 

27 i 28 Abril 

BASES EXPOSITORS 
 

Els estands estan oberts a constructors de gegants i imatgeria, luthiers, colles de geganters, coordinadores, 
empreses que ofereixin serveis d’organització d’esdeveniments i altres relacionats amb la cultura popular i 
tradicional i el món geganter. 

L’espai expositors estarà situat a l'interior del Pavelló municipal Joan Casanoves, en el mateix recinte firal tindran 
lloc els tallers, activitats infantils i el final de festa. 

Cal estar registrat al web per poder accedir al formulari d’inscripció com expositors, al punt de poder optar a un 
estand. 

 
● Hi haurà 35 estands disponibles de 3 x 3 metres, equipats amb presa de corrent, llum, una taula i dues 

cadires. La resta de material anirà a càrrec del firaire. 
● Les feines de muntatge interior de l’espai corresponen exclusivament a cada expositor. 
● Per poder optar a un estand caldrà enviar el formulari de sol·licitud a través del web. La selecció de les 

inscripcions anirà a càrrec de l’organització i es realitzarà en finalitzar el període de presentació de 
sol·licituds. 

● Després de rebre la confirmació sobre la participació a la Fira, caldrà dipositar una fiança de 100 euros que 
seran retornats el darrer dia, en acabar la Fira, a aquells estands que compleixin les bases establertes. La 
informació del pagament la trobareu en el formulari d’inscripció. 

● L’horari de la fira serà: 
o Dissabte, 27 d’abril > de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 

o Diumenge, 28 d’abril  > de 10 a 14 h 

● És obligatori obrir l’estand durant els horaris establerts. 
● L’horari de muntatge serà dissabte 27 d’abril de 2019,  de 8 a 10 h. 
● La inauguració oficial de la fira serà dissabte 27 d’abril a les 10.30 hores. 
● L’estand es podrà recollir a partir de les 14.00h fins les 16.00h, del diumenge 28 d’abril. 
● La participació en aquesta fira pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de 

modificar o complementar aquesta normativa per al bon funcionament de la fira. 
● Fora dels horaris establerts el recinte romandrà tancat i controlat amb alarma. 
● La Federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i la Colla de geganters i grallers de 

Castellterçol, no es fan responsables de qualsevol dany, pèrdua o robatori del material dels diferents 
expositors 

● Inscripcions fins el 15 de març 2019. 


