Fira de la Flor i el Jardí a Vilanant
Consolidada com una fira d’artesania amb un

denominador comú: les flors.
Per tant donem preferència a totes aquelles parades que el producte principal o part del seu producte
estigui dedicat a les flors sigui en matèria de decoració, salut, alimentació etc...

La Fira

L’Ajuntament de Vilanant
i Taravaus,
juntament amb l’Associació Cultural del
municipi, ACTIVA, organitzen aquest
2017 l a sisena edició
d’aquesta fira dedicada a la flor,
el planter, l’horta i la jardineria.

Presentació
i Organització

Les parades podran ser de qualsevol dimensió.

Les parades
Es situaran als carrers principals del municipi i la ubicació de
la parada es decidirà segons els nombre i temàtiques de cada un
tinguent en compte el nombre d’inscripcions i sempre donant
preferència als paradistes vinculats amb el món de la flor i els
paradistes que hagin vingut en les edicions anteriors.

La Firaflor, es presenta com una mostra
monogràfica de la flor i tots els seus derivats
i per aquests motiu la múltiple aplicació a
diferents especialitats com l’artesania, la decoració, la salut o la gastronomia.
Vilanant és un municipi envoltat de
paisatge típic empordanès, amb el Manol i el
Rissec com a font de riquesa. Antigament, per
Sant Isidre es feia la processó del sant i els
veïns treien testos de flors per decorar
l’exterior de l’església que era on culminava
aquesta processó.

Els interessats hauran d’omplir el full d’inscripció
que trobareu al final d’aquest document i fer la
transferència degudament.

Inscripccions

PREU BÀSIC: 5 € per parada
FIANÇA: 15 € per parada (que seran retornats el mateix dia de la
fira a la tarda, si algun paradista marxa abans que se li sigui retornada la fiança aquesta no se li retornarà)

La Firaflor és un homenatge
i una modernització
d’aquest esdeveniment.

EXEMPCIONS: totes les associacions del municipi i altres associacions sense ànim de lucre que vulguin participar a la nostra fira.

Dia i Horaris de la fira 2017
Dia, diumenge 14 de maig

Horari: de 10 a 18:30 h

RECÀRREGS: 5€ per connexió a l’electricitat pública (el paradista
haurà de portar el cable allargador de mínim 25metres)

MUNTATGE: el muntatge de la parada s’afectuarà el mateix dia
de la fira de 8 a 9,30 del matí, restringint la circulació de
vehicles de paradistes a partir de les 9 del matí.

