NORMATIVA REGULADORA PER A PARTICIPAR A LA 4a EDICIÓ DE LA FIRA DEL CONTE DE TORDERA
Es tracta d’un esdeveniment singular, dinàmic i de qualitat mitjançant el qual es vol afavorir la dinamització
socioeconòmica, comercial i cultural al municipi.
La Fira del Conte vol contribuir a la sensibilització de la lectura del públic infantil i juvenil a través de l’àlbum
il·lustrat com a eina educativa per al desenvolupament del lector i també vol posar a l’abast dels visitants
una oferta lúdica que, en un mateix espai, doni a conèixer autors i il·lustradors.
En aquest marc de singularitat, qualitat i dinamisme es preveu habilitar un espai de trobada únic de
llibreters i il·lustradors, i un espai d’animació des d’on es realitzaran gran part de les actuacions i espectacles
paral·lels previstos. Per tal de fer possible el seu èxit i esponjar les activitats a tot el centre històric, es
preveu l’organització d’activitats puntuals a d’altres indrets emblemàtics d’aquest.
Així, combinant l’element central, l’àlbum il·lustrat, amb altres manifestacions de l’art i la cultura, com el
teatre, la música, la il·lustració, la gastronomia es contribueix al posicionament del municipi, com un espai
atractiu on la compra i el lleure van acompanyats de la cultura, la gastronomia i el paisatge.
2. Data, lloc i horaris
La Fira del Conte de Tordera es celebrarà el dia 8 d’Octubre de 2016 a la Plaça de l’Església, la Plaça de
l’Ajuntament i la zona del mirador. La superfície d’exposició és de 2.500 m2 configurada per la pròpia plaça
de l’Església.
L’horari serà de 10.00 a 20.00h.
3. Requisits
Pot participar a la Fira del Conte qualsevol persona física o jurídica relacionada amb l’àmbit d’actuació de la
Fira, específicament: llibreries, editorials, autors il·lustradors. Així com, altres expositors que contribueixin a
complementar l’oferta comercial i que encaixin en el marc de la Fira del Conte (serveis, tallers, etc.).
4. Sol·licitud de participació
Per a participar és necessari realitzar una sol·licitud de participació www.tordera.cat, on caldrà indicar el
tipus d’expositor i productes que posaran a la venda, el nombre de metres lineals de la parada i les dades
de contacte de l’expositor. En qualsevol cas, la inscripció no quedarà formalment realitzada fins que es
registri a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tordera.
Tanmateix també s’haurà d’enviar per correu electrònic a fira@tordera.cat

La sol·licitud de participació haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
•

Fotografia de la parada i descripció del producte.

El període de recepció de sol·licituds finalitzarà el 9 de Setembre de 2016, a les 14:00 hores.
5. Adjudicació d’espais
Finalitzat aquest període el Comitè Organitzador de la Fira analitzarà les sol·licituds i procedirà a la
distribució d’espais, la qual s’acordarà per acord de la Junta de Govern Local.
L’Ajuntament es reserva el dret a limitar l’espai i la distribució en funció del nombre de sol·licituds.
La relació definitiva de parades admeses es comunicarà a tots als expositors, es penjarà als plafons
informatius de l’Ajuntament i a la web www.tordera.cat a partir del dia 30 de setembre de 2016.
6. Muntatge i desmuntatge
La Fira s’iniciarà a les 10.00 hores del matí i restarà oberta fins a les 20.00 hores del vespre. El muntatge de
les parades serà a partir de les 08.30 hores del matí, i, el desmuntatge, en finalitzar l’activitat de la fira. A
partir de les 09.30 hores cap vehicle podrà accedir al recinte de la fira, i per tant, un cop passat aquest
període horari, l’espai restarà tancat sota la supervisió de l’Ajuntament. La recepció de participants es farà
a partir de les 08.00 hores a la Plaça de l’Església.
Cada parada respectarà el lloc d’ubicació i l’espai de parada concedit i en cap cas, s’obstaculitzarà l’entrada
i sortida.
L’Ajuntament facilitarà l’espai necessari i designat per a la parada i el material de les parades: taules,
cavallets, cadires, toma elèctrica i d’aigua, si s’escau.
Els expositors hauran de portar un allargador per arribar a les connexions elèctriques i un punt de llum.
El muntatge i desmuntatge de les parades anirà a càrrec de les persones sol·licitants.

7. Seguretat
Cada expositor serà totalment responsable del contingut de la seva parada. L’Ajuntament no es farà
responsable del material de la fira i/o objectes personals, ni de la seva pèrdua o subtracció.
8. Aspectes conjunturals
En cas de pluja, l’Ajuntament de Tordera, es reserva el dret d’anul·lar i posposar la data de celebració de la
IV Fira del Conte.

9. Altres serveis
L’Ajuntament es reserva el dret d’autoritzar o no la instal·lació de parades el dia 8 d’Octubre per
incompliment d’aquestes bases .
En tot allò no indicat en les presents bases, l’Ajuntament estudiarà oportunament els suggeriments, les
peticions o les reclamacions.
La inscripció de les parades a la IV Fira del Conte de Tordera implica l’acceptació d’aquestes bases.

Tordera, 2 de juny de 2016.

