
 

Benvolguts/des: 

La Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig i l’Ajuntament us conviden a participar a la propera Fira de Sant 

Martí que es celebra el dissabte 7 de novembre de 2020.  

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

artesans. En l’actual context de COVID volem apostar per productors locals que han vist com el número de fires 

per vendre els seus productes ha disminuït dràsticament  al Berguedà, i les oportunitats per compartir els seus 

coneixements també han minvat. 

Per altra banda volem posicionar la Fira de Sant Martí de Puig-reig en la promoció del comerç local, i en 

l’artesania de la comarca, que aportarà uns valors i qualitat amb els quals volem atreure famílies que participin 

de la Fira. Difondrem la Fira als pobles de la comarca i poblacions veïnes, als mitjans de comunicació local i als 

allotjaments que alberguen visitants. 

Preparem aquesta Fira posant molt d’èmfasi en la seguretat: major distància entre expositors, controls als 

accessos, mesures higièniques, i informació dels protocols de mesures de seguretat. 

 

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. 

Cada firaire, si ho desitja, tindrà una carpa assignada. També es facilitarà, si es vol, una taula amb cadires, i hi 

haurà punt de llum. Recordeu que cal que cada parada porti el seu material per tenir llum a la parada (allargo, 

bombetes…). 

 

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€. 

Ingrés 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. 

Un cop finalitzada la fira, a les set de la tarda del mateix dissabte dia 7, és retornaran els 50€. L’organització es 

farà càrrec de passar per totes les parades a retornar la bestreta.  

Per participar a la Fira cal que ompliu les següents dades de sol·licitud del present document, 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 sol·licitud + comprovant pagament  tramitar  

 

Us agrairíem que ens confirméssiu la vostra participació en aquesta FIRA DE SANT MARTÍ com a  últim us 

inscriviu a la Fira de Sant Martí abans dia 25 d’octubre de 2020. 

Enguany, i tenint en compte la situació sanitària, el número de places a la Fira són limitades, i l’admissió es farà 

per ordre de registre. En cas de no estar admesos a la Fira, se us retornarà l’import de la fiança abans del dia de 

la Fira. 

Un cop admesos, durant la setmana abans de la Fira rebreu un plànol de la Fira amb instruccions, horaris, i la 

vostra localització a la Fira 

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


Aquest any al recinte firal es desenvoluparà la campanya Tasta Puig-reig, una acció que consisteix en que les 

parades de la Fira oferiran als visitants tastos de productes a un preu de 2€. Els beneficis que feu derivats 

d’aquesta acció, seran íntegrament per vosaltres. Els objectius són: 

- els firaires pugueu incrementar les vendes el dia de la Fira, fent promoció o oferta d’algun producte

característic de l’establiment

- enlloc de centralitzar els tastos en un únic punt, volem que el visitant trobi productes per provar a qualsevol

punt de la Fira, i durant tot el dia, i que tots els firaires tingueu la oportunitat de participar-hi activament

El preu únic del tast serà de 2€. Vosaltres podeu decidir el tamany de la ració, tapa o tast, i el producte que 

oferiu. 

El requisit és que la ració, tapa o tast se serveixi en un envàs d’1 sol ús, i preferentment biodegradable. 

Si participeu a la campanya, a l’inici de la fira us portarem un cartell acreditatiu de la campanya, en format 

cartolina, i un espai en blanc per tal que vosaltres pogueu escriure quin és el producte, tast, tapa o ració que 

oferiu a aquest preu de 2€. La organització de la Fira, durant el mateix dia i els dies previs, explicarà i farà difusió 

de la campanya. 

Dades que heu d’omplir per participar a la Fira de Sant Martí 2020 i adjuntar a la Instància general: 

Nom de la parada: 

Persona de contacte: 

Telèfon de contacte: 

Correu electrònic: 

Voleu disposar de carpa 3 x 3? 

Sí, una carpa 3 x 3 metres 

No, ja em duré la meva carpa: necessito ______ metres lineals d’espai 

Necessiteu una taula? 

Voleu participar a la campanya Tasta Puig-reig durant tot el dia de la Fira? 

Sí 

No 
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