
 

Benvolguts/des: 

L’Ajuntament de Puig-reig i la Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig us conviden a participar a la propera 

Fira de Sant Martí que se celebra el dissabte 13 i diumenge 14 de novembre de 2021.  

Enguany proposem canvis a la Fira, i apostem perquè els firaires d’aquest any siguin de les nostres contrades, i 

artesans. Apostem per productors locals i els valors de qualitat, autenticitat i singularitat que aporten. 

 

La Fira es desenvoluparà als carrers Major i Llobregat, es tancarà la carretera i es crearà un recinte firal on es 

faran diversos actes i espectacles per fer-la més atractiva a tots els públics i motivar la participació dels visitants: 

sardanes, desfilada de comerços, espectacles infantils, trobada i ballada de gegants, vermut musical, i parades 

de comerços i entitats al carrer, per assegurar una alta ocupació de l’espai públic i que no quedin grans espais 

buits. Es programaran activitats els 2 dies de la fira. 

Cada firaire, si ho desitja, tindrà una carpa assignada. També es facilitarà, si es vol, una taula, i hi haurà punt de 

llum. Recordeu que cal que cada parada porti el seu material per tenir llum a la parada (allargo, il·luminació…). 

 

La participació a la Fira no implica cap cost econòmic pel firaire, però per tal de garantir un lloc, es demana el 

pagament d’una fiança, que serà retornada en finalitzar la Fira. L’import de la fiança és de 50€. 

Si es desitja participar a la Fira cal fer l’ingrés de la fiança al CC: ES12 0081 1868 63 0001000507 (UBIC- Unió 

Botiguers i Comerciants de Puig-reig). Cal que hi figuri el nom del titular de la parada i el producte que es ven. 

Si per algun motiu no se us pot admetre a la fira (aforament complet, etc), se us ho comunicaria i 

immediatament es realitzaria el retorn de la fiança. 

El diumenge dia 14, a partir de les 18h es retornaran els 50€ de la fiança al punt d’informació de la Fira un cop 

hagueu recollit el vostre espai.  

Per participar a la Fira cal que ompliu les dades del full d’inscripció a la Fira, i l’entreu com a Instància general 

des de la pàgina web de l’Ajuntament de Puig-reig, acompanyada del comprovant bancari conforme s’ha fet el 

pagament de 50€ de fiança. Cal seguir els següents passos 

www.puig-reig.cat   Seu electrònica  instància general  accés amb certificat digital  omplir instància  

adjuntar full inscripció + comprovant pagament  tramitar  

 

Si voleu participar a la Fira de Sant Martí, us agrairem que com abans millor tramiteu la inscripció. Les places 

són limitades. El termini per haver enviat la instància amb el full d’inscripció i el pagament de la fiança és el dia 

29 d’octubre de 2021. 

Si heu estat admesos, durant la setmana abans de la Fira rebreu un plànol de la Fira amb la informació, horaris, 

i la vostra localització a la Fira. 

 

A títol organitzatiu, us informem que l’organització de la Fira posarà èmfasi en la seguretat: major distància 

entre expositors, control d’aforament, mesures higièniques, i informació dels protocols de mesures de seguretat 

per als marxants i els visitants. L’organització complirà amb la normativa Covid-19 establerta per les autoritats 

competents i es reserva el dret a modificar o adaptar les activitats en funció d’aquesta normativa. 

http://www.puig-reig.cat/

