X RETORN AL 1714.
1714. FESTA BARROCA
Moià 2011
Data celebració de la Fira: dissabte 10 i diumenge 11 de setembre de 2011.
Localitat: Moià (Bages). Barcelona
Activitat: mercat de parades i productes artesans ambientat en el S. XVIII, al nucli
antic de la població entorn a l’església parroquial.
Horaris d’obertura al públic del mercat:
-

Dissabte de 11h del matí a 10h del vespre.
Diumenge de 10h del matí a 3h de la tarda.

Ambientació de la zona de mercat i parada d’artesans:


Mercat ambientat a inicis del segle XVIII, en l’època de l’art Barroc. És
imprescindible anar vestit de l’època. Alguns exemples: vestits de
catalanets o catalanetes, amb sotana de capellà, com un soldat miquelet, o
amb les vestimentes ostentoses pròpies de l’època barroca.



La vostra parada ha de ser de fusta. Si la parada és metàl·lica ha d’anar
tota folrada amb robes i no s’ha de veure l’estructura metàl·lica.



Mes informació sobre les darreres edicions al web: www.retorna1714.moia.cat

Muntatge de la parada:





Punt de Trobada: plaça de Sant Sebastià (davant de l’Ajuntament)
Dia: dissabte 10 de setembre
Hora: de 8 a 10 del matí – es prega màxima puntualitat
S’adjudicaran les parades seguint l’ordre d’inscripció

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE PASSEU PEL PUNT DE TROBADA PER INDICARVOS ON ÉS EL VOSTRE ESPAI
Normes de muntatge:


Us rebrem en el punt de trobada (a la plaça Sant Sebastià). Us indicarem on
està localitzat l’espai que teniu assignat i per on heu d’accedir amb el vehicle.
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Per al bon funcionament del muntatge es prega que tan bon punt arribeu a la
zona de la vostra parada, descarregueu el vehicle i el retireu per tal de deixar
els accessos lliures i que tothom pugui accedir al seu espai.



Tindrem una zona habilitada d’aparcament pels firaires, darrera l’hospital
residència.



A 2/4 de 11 del matí del dissabte dia 10, tot ha d’estar a punt per iniciar el
mercat.



L’organització es reserva el dret d’admisió a les parades que no compleixin
els requisits del contracte. La parada que passi dels metres contractats se’ls
cobrarà l’excedent de metres el mateix dia del mercat.

Si teniu qualsevol dubte restem a la vostra disposició: 675.264.577 (Fortià Casas) o
per correu electrònic a retorna1714@hotmail.com
Localitzable els dies anteriors a la fira: de 10 del mati a 20 del vespre

Fins aviat,

Fortià Casas Antúnez
Coordinador del mercat i parades d’artesans
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SOL·LICITUD DE PARADA PEL MERCAT DEL X RETORN AL 1714
Moià, Dissabte 10 i Diumenge 11 de setembre de 2011
Raó Social
CIF/NIFI
Persona contacte
Adreça
Població

Codi postal

Correu electrònic
Telèfons

EXPOSA:
que coneixent les condicions particulars de participació en el mercat d’artesans i
productes de la terra, realitzat en el marc de la festa de reconstrucció històrica

Retorn al 1714

X

de Moià (Bages, Barcelona), que se celebrarà els propers dies 10 i

11 de setembre de 2011 en aquesta localitat i acceptant-les,

SOL·LICITA:
l’autorització de posar una parada de .......... metres lineals per a la venda de
........................................................................................................................................
.......................................................................................................... en aquest Mercat,

d’acord, amb l’Ordenança Fiscal núm. 13, de les Ordenances Municipals de
l’Ajuntament de Moià, aprovades en el Ple de la Coorporació, el 22 de desembre de
2010, i d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2011, la taxa municipal per aquesta
activitat de dia i mig és de 30,00 € per metre lineal

que un cop acceptada la vostra sol·licitud, ingressareu per transferència al compte
bancari de la Caixa de Manresa amb número 2013-6078-11-0200011011
2041 0078 31 0040026182, indicant
sobretot,la vostra raó social.
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El sotasignant de la present sol·licitud, demana poder participar al mercat d’artesans
i productes de la terra de la festa de reconstrucció històrica

X Retorn al 1714 , a

Moià, els dies 10 i 11 de setembre de 2011.

Moià, ____________ de ________________ de 2011

Envieu aquesta sol·licitud signada al correu retorna1714@hotmail.com abans del 31
d’agost de 2011.
En important
els següents
adjunteu
fotos
de la parada.
És
queespais
ens envieu
també
algunes
fotografies de la parada, adjunteu les imatges
al mateix correu-e.
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