
  

Festival   Pratdip   Llegendari   
  

Bases   de   participació   al   mercat   d’artesania   
del   VII   Festival   Pratdip   Llegendari   
  

1. DATA,    LLOC   I   HORARIS   
El  mercat  d’artesania  del  V  Festival  Pratdip  Llegendari  es  celebrarà   un             
únic   dia,   que   serà   el   31   d’octubre   de   2021 .   

L’horari  del  mercat  serà  diumenge  de  les  10  del  matí  a  les  21  de  la  nit  per                   
a   totes   les   parades.     

Durant  el  Festival  estan  programades  tot  un  conjunt  d’activitats  al  poble             
les   quals   quedaran   reflectides   en   el   programa   corresponent.   

La  ubicació  del  mercat  d’artesania  és  la  plaça  de  l’Església  i  els  carrers               
adjacents.  La  distribució  de  les  parades  del  mercat  anirà  a  càrrec  de              
l’organització.   

  

2. ORGANITZACIÓ   
L’organització  del  Festival  Pratdip  Llegendari  i  del  seu  mercat  és  a  càrrec              
de   l’Associació   Pratdip   Llegendari.   

  

3. PARTICIPACIÓ   DE   LES   PARADES   DEL   MUNICIPI   
El  mercat  d’artesania  és  un  dels  actes  que  es  contempla  dins  del  festival               
Pratdip  Llegendari.  Aquest  està  obert  a  tothom  que  hi  vulgui  participar  i              
col·laborar   en   la   recreació   història   i   màgica   de   la   llegenda   del   Dip.   

Es  donarà  cabuda  a  entitats  i  particulars  del  municipi  que  ho  demanin              
sempre   que   es   compleixin   els   requisits   establerts   en   aquestes   bases.   

  

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,   per   potenciar-lo   i   posar-lo   en   valor.   
  

Estil   

Les  parades  han  de  ser  obligatòriament  del  tipus  “parada  catalana”  i/  o              
“mercat  artesà”  i  s’han  de  construir  amb  materials  naturals  tals  com  fusta,              
canyes,   etc.   i   diverses   teles   tals   com   loneta,   arpillera,   etc.   



  
Per  a  les  parades  construïdes  amb  metalls,  aquestes  han  de  quedar  amb              
les   barres   tapades   i   decorades   amb   les   teles   anteriorment   esmentades.   
Les  parades  es  poden  decorar  amb  eines  antigues,  composicions  florals            
fetes  amb  canyes,  romaní,  palma,  etc.  o  amb  productes  de  l’hort  secs              
(alls,  cebes,  carabasses,  etc.)  o  bé  amb  productes  màgics,  rars,            
misteriosos   o   esotèrics.   
Es  pot  muntar  un  petit  taller  al  costat  de  la  parada,  on  hi  hagi  les  eines                  
que  es  fan  servir  per  a  la  fabricació  dels  productes,  peces  a  mig  fer  i                 
escenificant   algun   moment   del   treball.     
No  es  poden  utilitzar  taules  o  cadires  de  plàstic,  alumini  o  qualsevol              
material   que   no   sigui   natural.   En   cas   de   tenir-les,   cal   cobrir-les   amb   teles.   
  

Productes   

Primerament,  s’ha  de  tenir  en  compte  que  es  tracta  d’un  mercat             
d’artesania  amb  rerefons  fantàstic.  Els  productes  que  es  posin  a  la  venda              
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.   
Quedaran  exclosos  i  rotundament  prohibits  aquells  productes  amb  icones           
contemporànies  com  Mafalda,  Patrulla  Canina,  Minions,  Bob  Esponja  i           
similars,  així  com  al  venda  de  productes  fets  amb  materials  reciclats             
actuals   i/o   plàstics   que   no   compleixin   els   criteris   de   l’època.   
Al  mostrador  no  hi  podrà  haver  barreja  d’objectes,  això  vol  dir  que  no  es                
podran  vendre  menjar  a  l’hora  que  altres  objectes  (per  exemple  bijuteria             
amb  pa  de  pessic  a  la  mateixa  parada).  S’ha  de  vendre  un  únic  tipus  de                 
producte   o   productes   que   siguin   similars.   
S’acceptarà  la  venda  de  roba  per  vestir  com  samarretes  en  les  quals              
l’artesà   hagi   dibuixat   o   cosit   elements   de   temàtica   adequada.   
  

Vestuari   dels   paradistes   

El  vestuari  ha  de  ser  adequat  a  l’època  que  es  pretén  recrear  i  tothom                
que  estigi  darrera  una  parada  ha  d’anar  vestit  d’època  amb  tocs  de              
misteri   i   llegenda.   
S’han  de  cuidar  els  detalls  per  tal  de  donar  màxima  credibilitat  i  rigor  al                
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,             
utilitzant   teles   de   cotó,   lli   i   colors   terres,   ocres,   blaus   fosc,   lila,   verds,   etc.   
Es  recomanen  camises  sense  botons  i  amples,  pantalons  i  faldilles            
amples   i   calçat   adequat.   
A  les  parades  només  pot  haver-hi  persones  caracteritzades,  ni  amics  ni             
familiars  vestits  de  forma  actual  i  sota  cap  concepte  es  permetrà  la  venda               
sense   el   vestuari   adequat.   
  



  
Dimensions   

Les  dimensions  de  les  parades  s’informaran  en  la  sol·licitud.  En  primera             
instància  es  respectaran  les  mides  demanades  però  si  per  raons            
d’organització  cal  que  aquestes  es  modifiquin,  es  comunicarà  amb  la            
suficient   antelació   al   paradista.   
  
  

5. TARIFES   
Les   tarifes   per   a   participar   al   mercat   d’artesania   són   les   que   segueixen:   

- Parades  no  locals  d’alimentació  (embotits,  formatges,  rebosteria,         
etc.):   20€   per   parada.   

- Resta   de   parades   no   locals:   10€   per   parada.   
- Parades   locals:   10€   per   parada.   

Caldrà  que  cada  parada  pagui  la  quota  per  endavant  abans  de  la              
celebració  de  la  fira,  enviant  el  comprovant  a  l’associació.  En  cas  de  no               
assistir   al   mercat   no   es   retornarà   la   quantitat   pagada.   

El  pagament  de  la  quota  de  la  parada  cal  fer-lo  a  través  de  transferència                
bancària   al   número   de   compte   que   facilitarà   l’organització.   

  

6. DOCUMENTACIÓ   
Cal   que   les   parades   disposin   d’assegurança   de   responsabilitat   civil.     

  

7. SERVEIS   
Subministrament   elèctric.   
L’organització  dotarà  de  diferents  punts  de  llum  al  llarg  del  recorregut  del              
mercat.  Cal  que  cada  paradista  disposi  d’un  allargador  per  a  connectar  al              
punt   de   llum.   
Cada  paradista  ha  de  disposar  de  la  seva  pròpia  il·luminació  ja  sigui  amb               
bombetes   o   làmpades   de   baix   consum.   
Els  focus  estan  totalment  prohibits  i  la  il·luminació  ha  de  ser  tènue  o               
ataronjada.   
  

Neteja   i   ordre   
Les  parades  han  d’estar  netes  i  en  perfectes  condicions.  Els  paradistes             
han  de  mantenir  el  seu  espai  i  l’entorn  en  perfectes  condicions  de  higiene               
i   salubritat   abans,   durant   i   després   del   mercat.   

  
Seguretat   



  
La  vigilància  de  la  parada  durant  la  celebració  del  mercat  va  a  càrrec  del                
paradista.  L’organització  no  es  fa  responsable  de  cap  robatori  que  pugui             
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  Pratdip  Llegendari.  Tots  i             
cadascun  dels  artesans  que  hagin  estat  acceptats  per  a  participar  al             
Mercat,  amb  la  presentació  de  la  sol·licitud  es  signarà  una  declaració  de              
responsabilitat  i  compliment  amb  totes  i  cadascuna  de  les  bases  que             
conformen  aquest  reglament  de  participació.  En  el  cas  de  no  complir  el              
present  reglament  es  veuran  obligats  a  desmuntar  la  seva  parada  sense             
cap   tipus   de   dret   a   indemnització.   
- Compliment   dels   criteris   estètics   de   vestuari   i   parada   abans   descrits.   
- Les   parades   es   muntaran   a   l’hora   que   determini   l’organització.   
- Les  parades  hauran  d’estar  muntades  totalment  a  les  10  del  matí.  El              

desmuntatge   de   la   parada   no   es   pot   fer   abans   de   les   21   hores.     
- Queda   prohibit    el   desmuntatge   abans   de   la   finalització   del   mercat.   
- La   salvaguarda   dels   productes   va   a   càrrec   de   cada   parada.   
- Cal  haver  fet  el  pagament  de  la  quota  de  la  parada  abans  de  la                

celebració   del   mercat.   
- Disposar   de   l’assegurança   de   responsabilitat   civil.   
  

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                
retornat   degudament   complimentat.   En   el   full   de   sol·licitud   es   demana:     

- Nom,   Telèfon   i   dades   de   contacte.   
- Producte   de   venda.   
- Metres   lineals   sol·licitats.   
- Declaració  responsable  conforme  es  disposa  de  la  documentació          

demanada  i  d’acceptació  del  compliment  amb  totes  i  cadascuna           
de   les   bases   que   conformen   el   reglament   de   participació.   

Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  correu  electrònic          
( info@pratdipllegendari.com )  o  bé  presencialment  als  membres  de         
l’Associació   abans    del   dia   24    d’octubre.   

L’organització  es  reserva  el  dret  de  modificar  les  presents  bases  d’acord             
amb   les   necessitats   existents   o   sobrevingudes.   

mailto:info@pratdipllegendari.com


  
  

Dades   de   contacte:   

Sílvia   Carrillo   –   619   33   77   51     
  

info@pratdipllegendari.cat     
www.pratdipllegendari.cat   

    
  

@pratdipllegendari   
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