INSTRUCCIONS PER AL MUNTATGE/DESMUNTATGE
DE LA 22ª FIRA PER LA TERRA (2017)
Dia de muntatge:
- Artesans:
- Entitats / ONG:

divendres a partir de les 14 hores
divendres a partir de les 17 hores

Es podrà entrar (artesans i entitats/ONG) als espais de la Fira (passeig Lluís Companys i Passeig
dels Til·lers) a mesura que es vagi arribant.
Els artesans podran accedir amb vehicle a la part central del Passeig Lluís Companys. Els vehicles
es podran estacionar 30 minuts al costat del lloc que s’hagi assignat a cada entitat o artesà
(senyalades en el plànol corresponent). En cap cas es pot deixar el cotxe en un lloc reservat per
posar una parada.
Les entitats/ONG podran accedir al Passeig dels Til·lers, únicament per l’entrada de Ll. Companys
– Passeig Pujades, on podran descarregar el material. Els vehicles es podran estacionar 30 minuts al
més a prop possible del lloc que s’hagi assignat a cada entitat (senyalades en el plànol
corresponent).
El primer que han de fer els/les participants, en arribar, és passar pels respectius punts
d’informació (artesans: carpa dessota l’Arc de Triomf, associacions: carpa a l’entrada, a mà
esquerra, del Parc de la Ciutadella), a recollir l’acreditació corresponent.
La organització de la Fira per la Terra demana la col·laboració de totes i de tots els/les participants
a complir estrictament el període de permanència dels vehicles al Passeig Lluís Companys i al
Passeig dels Til·lers (en el cas que algun vehicle hi romangui més de 30 minuts es cridarà l’atenció
de l’afectat manifestant-li que ha excedit el temps de permanència. En cas de que l’afectat no faci
cas, l’organització li posarà el qualificatiu de ‘poc col·laborador’. I si reitera en el seu
comportament li serà vetada la inscripció a la Fira).
L’entrada es farà:
- Artesans: Passeig Lluís Companys (entrada que hi ha a la banda de l’Arc de Triomf).
- Entitats / ONG: Passeig dels Til·lers (entrada que hi ha al final del Passeig. Lluís Companys).
Les parades d’artesans s’han d’alinear a banda i banda de la part central del Passeig Lluís
Companys i a les parts laterals assignades (veure plànol).
Les parades de les entitats i ONG s’han d’alinear a banda i banda del Passeig dels Til·lers i a les
parts laterals assignades (veure plànol).
Les parades s’han de situar en l’emplaçament que la organització ha atorgat. En cap cas ni
sota cap concepte es podrà canviar d’emplaçament.
En quan al desmuntatge de la FIRA, es podrà començar a fer el diumenge a partir de les 20
hores del vespre. En cap cas es podrà fer abans. Recordeu que sota cap concepte no podeu deixar
deixalles abandonades ni al Parc ni al Passeig Lluís Companys. Cada entitat és responsable de
les que ha fet i per tant se les ha d’emportar i/o dipositar-les a algun punt de recollida del parc o de
la ciutat (sobretot la fracció reciclable –paper, cartró, envasos- que cal dipositar als contenidors o
als punts verds). Si són restes orgàniques (i només orgàniques) s’han de depositar als contenidors
específics per matèria orgànica.

