ARGILA, XXVIª FIRA DE LA TERRISSA I LA CERAMICA
DE LA GALERA 2019
la tradició!
Assumpte: Informació de les normes, bases i condicions de participació, així com altres
dades d’interès sobre Argila, la 26ª fira de la terrissa i ceràmica de la Galera.
Dates de celebració: de l’1 al 5 de maig
Inauguració dia 2 de maig al mati
Horari matins: de 10:00h a 14:00h.
Horari tardes: de 16:00h a 21:30h.
Estands: Coberta de lona, laterals i posterior tapats amb taulers de fusta de color verd
(No està permès clavar Claus). Instal·lació elèctrica amb focus. Complements de taula
petita i dues cadires.
Mesures: 2m. de fons x 3m. d’ample ( ceràmica i peces petites )
Mesures: 3m. de fons x 5m. d’ample ( terrisseria i peces grans ).
Notes: No està permès compartir estands, excepte autorització prèvia de la comissió
organitzadora.
La ubicació del conjunt d’expositors, es realitzarà per sectors ( terrisses, ceràmica
popular i tradicional, ceramistes contemporanis, etc. )
Cada participant haurà d’acondicionar el seu propi muntatge , respectant les
Els estands estaran a la disposició del expositor a partir de les 9 del mati del dia 30
d’abril. Es obligatori tindré l’estand muntat el dia 1 de maig a les 10.00h.
Per a la participació en la fira es imprescindible ser l’artesà que exposa i ven els seus
productes. L’organització pot ordenar la retira de les peces que no siguin pròpies.
Vigilància: Servei diürn i nocturn de seguretat, realitzat per empresa especialitzada del
sector.
Per a millorar la qualitat de la fira, aquest any, cada expositor haurà de comprometres a
fer 45 minuts de demostracions al torn. S’informarà vía e-mail o el mateix dia 1.
Per a la participació: Cada expositor haurà d’emplenar el formulari de participació de la
fira i adjuntar la documentació que es demana a la mateixa. Finalitza el plaç d’entrega:
28/02/2019

Quota de participació i reserva: 200,00 euros. S’indicarà el número de compte corrent
per a fer el pagament via e-mail o watshap, una vegada s’accepta la participació de
l’artesà a la fira.
El pagament de la quota de participació, donarà dret a la reserva de l’estand i altres
serveis, alhora que l’expositor accepta i s’obliga a totes i cadascuna de les normes, bases,
condicions i criteris que prengui la comissió organitzadora.
Cada expositor haurà d’obsequiar a l’Associació Cultural Galerenca “Lo Cadub”, per
formar part del fons de la col·lecció del museu de la fira, amb una peça reproducció
tradicional i típica del seu taller i origen, signada i datada.
Premi al millor estant presentat: Un jurat de la comissió organitzadora, triarà el que
considerarà millor estant presentat durant la fira i el guanyador rebrà com a premi, la
invitació per participar en la propera edició de la fira.
Dia de l’expositor: Se celebrarà amb un menjar popular amb invitació per a dues
persones per estant. Es realitzarà el lliurament de la peça per part de cada expositor i el
lliurament de diplomes de participació, així com una peça commemorativa de la fira, per
part de l’organització.
Allotjaments: La comissió organitzadora de la fira, està gestionant amb les famílies del
poble, la possibilitat de llogar habitacions als expositors, amb la finalitat de reduir la
despesa econòmica de la fira. En el cas, que estigui interessats, demanar informació a la
secretaria.
Associació Cultural Galerenca “Lo Cadub”
Comissió organitzadora de la fira de la terrissa i ceràmica
C/. Sant Llorenç, nº. 36, 2º
43515 La Galera (Tarragona)
Telèfon: 647558061 Sta. Jessica (Secretària).
Correu electrònic: locadub@hotmail.es

La Galera, gener 2019

