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Basesdeparticipacióalmercatd’artesania 
delVIIFestivalPratdipLlegendari 

1. DATA, LLOCIHORARIS 
El mercat d’artesania del V Festival Pratdip Llegendari es celebrarà un
únicdia,queseràel31d’octubrede2021. 
L’horaridelmercatseràdiumengedeles10delmatíales21delanitper
atoteslesparades. 
Durant el Festival estan programades tot un conjuntd’activitatsalpoble
lesqualsquedaranreflectidesenelprogramacorresponent. 
La ubicació del mercat d’artesania és la plaçadel’Esglésiaielscarrers
adjacents. La distribució de les parades del mercat anirà a càrrec de
l’organització. 

2. ORGANITZACIÓ 
L’organitzaciódelFestivalPratdipLlegendariidelseumercatésacàrrec
del’AssociacióPratdipLlegendari. 

3. PARTICIPACIÓDELESPARADESDELMUNICIPI 
Elmercatd’artesaniaésundelsactesqueescontempladinsdelfestival
Pratdip Llegendari. Aquest està obert a tothom que hi vulgui participari
col·laborarenlarecreacióhistòriaimàgicadelallegendadelDip. 
Es donarà cabuda a entitats i particulars del municipi que ho demanin
semprequeescompleixinelsrequisitsestablertsenaquestesbases. 

4. AMBIENTACIÓ 
El mercat ha de servir per recrear una època màgica i de llegenda. Es
tracta d’aprofitar que Pratdip disposa d’un entorn adequat, el nucli
històric,perpotenciar-loiposar-loenvalor. 

Estil 
Les parades han de ser obligatòriament del tipus “parada catalana” i/ o
“mercatartesà”is’handeconstruirambmaterialsnaturalstalscomfusta,
canyes,etc.idiversestelestalscomloneta,arpillera,etc. 


Peralesparadesconstruïdesambmetalls,aquesteshandequedaramb
lesbarrestapadesidecoradesamblestelesanteriormentesmentades. 
Lesparadesespodendecorar ambeinesantigues,composicionsflorals
fetes amb canyes, romaní, palma, etc. o amb productes de l’hort secs
(alls, cebes, carabasses, etc.) o bé amb productes màgics, rars,
misteriososoesotèrics. 
Es pot muntar un petit taller al costat de la parada, onhihagileseines
que es fan servir per a la fabricació dels productes, peces a mig fer i
escenificantalgunmomentdeltreball. 
No es poden utilitzar taules o cadires de plàstic, alumini o qualsevol
materialquenosiguinatural.Encasdetenir-les,calcobrir-lesambteles. 

Productes 
Primerament, s’ha de tenir en compte que es tracta d’un mercat
d’artesaniaambrerefonsfantàstic.Elsproductesqueesposinalavenda
han de ser preferentment fets amb materials naturals i fets pel mateix
artesà que els ven. Si vol, aquest pot fer demostració de com fer els
productes. 
Quedaranexclososirotundamentprohibitsaquellsproductesambicones
contemporànies com Mafalda, Patrulla Canina, Minions, Bob Esponja i
similars, així com al venda de productes fets amb materials reciclats
actualsi/oplàsticsquenocompleixinelscriterisdel’època. 
Almostradornohipodràhaverbarrejad’objectes,aixòvoldirquenoes
podran vendre menjar al’horaquealtresobjectes(perexemplebijuteria
amb padepessicalamateixaparada).S’hadevendreunúnictipusde
producteoproductesquesiguinsimilars. 
S’acceptarà la venda de roba per vestir com samarretes en les quals
l’artesàhagidibuixatocositelementsdetemàticaadequada. 

Vestuaridelsparadistes 
El vestuari ha de ser adequat a l’època que es pretén recrearitothom
que estigi darrera una paradahad’anarvestitd’èpocaambtocsde
misteriillegenda. 
S’han de cuidar els detalls per tal de donar màxima credibilitatirigoral
mercat com les sabates o joies i complements com els barrets o
mocadors. 
Els colors del vestuari s’han d’ajustar a l’època llunyana i misteriosa,
utilitzanttelesdecotó,lliicolorsterres,ocres,blausfosc,lila,verds,etc. 
Es recomanen camises sense botons i amples, pantalons i faldilles
amplesicalçatadequat. 
A les parades només pot haver-hi persones caracteritzades,niamicsni
familiarsvestitsdeformaactualisotacapconcepteespermetràlavenda
senseelvestuariadequat. 



Dimensions 
Les dimensions de lesparadess’informaranenlasol·licitud.Enprimera
instància es respectaran les mides demanades però si per raons
d’organització cal que aquestes es modifiquin, es comunicarà amb la
suficientantelacióalparadista. 


5. TARIFES 
Lestarifesperaparticiparalmercatd’artesaniasónlesquesegueixen: 
- Parades no locals d’alimentació (embotits, formatges,rebosteria,
etc.):20€perparada. 
- Restadeparadesnolocals:10€perparada. 
- Paradeslocals:10€perparada. 
Caldrà que cada parada pagui la quota per endavant abans de la
celebraciódelafira,enviantelcomprovantal’associació. Encasdeno
assistiralmercatnoesretornaràlaquantitatpagada. 
Elpagamentdelaquotadelaparadacalfer-loatravésdetransferència
bancàriaalnúmerodecomptequefacilitaràl’organització. 

6. DOCUMENTACIÓ 
Calquelesparadesdisposind’assegurançaderesponsabilitatcivil. 

7. SERVEIS 
Subministramentelèctric. 
L’organitzaciódotaràdediferentspuntsdellumalllargdelrecorregutdel
mercat.Calquecadaparadistadisposid’unallargadorperaconnectaral
puntdellum. 
Cadaparadistahadedisposardelasevapròpiail·luminaciójasiguiamb
bombetesolàmpadesdebaixconsum. 
Els focus estan totalment prohibits i la il·luminació ha de ser tènue o
ataronjada. 

Netejaiordre 
Les parades han d’estar netes i en perfectes condicions. Elsparadistes
handemantenirelseuespaiil’entornenperfectescondicionsdehigiene
isalubritatabans,durantidesprésdelmercat. 

Seguretat 


Lavigilànciadelaparadadurantlacelebraciódelmercatvaacàrrecdel
paradista. L’organització noesfaresponsabledecaprobatoriquepugui
produir-se. 


8. NORMATIVA 
Els interessats s’han d’inscriure i seguir els requisits establerts per a
participar en el mercat d’artesania del Festival PratdipLlegendari.Totsi
cadascun dels artesans que hagin estat acceptats per a participar al
Mercat,amblapresentaciódelasol·licitudes signaràunadeclaracióde
responsabilitat i compliment amb totes i cadascuna de les bases que
conformen aquest reglament de participació. En el cas de no complirel
presentreglamentesveuranobligatsadesmuntarlasevaparadasense
captipusdedretaindemnització. 
- Complimentdelscriterisestèticsdevestuariiparadaabansdescrits. 
- Lesparadesesmuntaranal’horaquedeterminil’organització. 
- Les parades haurand’estarmuntadestotalmentales10delmatí.El
desmuntatgedelaparadanoespotferabansdeles21hores. 
- Quedaprohibit eldesmuntatgeabansdelafinalitzaciódelmercat. 
- Lasalvaguardadelsproductesvaacàrrecdecadaparada. 
- Cal haver fet el pagament de la quota de la parada abans de la
celebraciódelmercat. 
- Disposardel’assegurançaderesponsabilitatcivil. 

9. INSCRIPCIONS 
Per tal de fer la inscripció al mercat d’artesania, cal que prèviament el
paradista sol·liciti la participació i un cop acceptada aquesta per
l’organització, se li farà arribar el full de sol·licitud el qual haurà de ser
retornatdegudamentcomplimentat.Enelfulldesol·licitudesdemana: 
-

Nom,Telèfonidadesdecontacte. 
Productedevenda. 
Metreslinealssol·licitats. 
Declaracióresponsableconformeesdisposade ladocumentació
demanada i d’acceptació del compliment amb totes i cadascuna
delesbasesqueconformenelreglamentdeparticipació. 

Les sol·licituds s’han de presentar per c orreu electrònic
(info@pratdipllegendari.com) o bé presencialment als membres de
l’Associacióabansd
 eldia24 d’octubre. 
L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases d’acord
amblesnecessitatsexistentsosobrevingudes. 



Dadesdecontacte: 
SílviaCarrillo–619337751 

info@pratdipllegendari.cat 
www.pratdipllegendari.cat 


@pratdipllegendari 

