25a FIRA de SANT GALDERIC
Art i pagesia
Rubí, dissabte 19 d’octubre de 2019
Pl. del Doctor Guardiet i centre de la ciutat De 10h a 21h

Sant Galderic, (Vievilla, Carcassès, 830-900)
Fou un agricultor d'un mas occità que generà, després de la seva mort un 16 d'octubre, una
forta devoció popular, augmentada en ser canonitzat en el concili provincial de Narbona,
l'any 990. Les seves relíquies, dipositades des de l'any 1014 en el monestir del Canigó, eren
venerades com a patró de la pagesia i tretes en processó pel Rosselló, especialment en
períodes de forta sequera. L'any 1642, per tal d'evitar-ne la profanació, van ser traslladades al
convent de Santa Clara de Barcelona, fet que augmentà més la seva veneració. Amb la
progressiva arribada de bisbes castellans a Catalunya s'inicià un fort procés de
castellanització del territori que en comportà la substitució i la implantació de Sant Isidre.
Actualment les seves relíquies són exposades a la capella de Santa Maria de Còrrecs, dins la
catedral de Perpinyà, i la festivitat de Sant Galderic se celebra en molts indrets de Catalunya,
honorant el tradicional sant i el seu vessant de protector de la pagesia catalana.

Associació Cultural Sant Galderic · NIF: G-61289658 · info@santgaldericrubi.cat

25a FIRA de SANT GALDERIC
Art i pagesia
Rubí, dissabte 19 d’octubre de 2019
Pl. del Doctor Guardiet i centre de la ciutat De 10h a 21h

La Fira d’Art i Artesania se celebrarà als carrers Xercavins i plaça del Dr. Guardiet.

L’organització agrairà als participants l’originalitat en la presentació de la parada, per tal de
fer la fira estèticament més interessant als visitants.
Per aquesta raó també la distribució de les parades pot patir alguna variació d’ubicació
respecte a anys anteriors.
Pels artistes i artesans: aquest any us oferim la possibilitat de disposar d’una segona taula
gratuita per fer demostració en viu del treball que feu. En aquesta no estarà permès
l’exposició de peces. Si voleu disposar-ne cal que ens ho indiqueu a la inscripció.

Preu de la inscripció: (preu per taula)
Artistes socis 15€

no socis 20€

Artesans socis 20€

no socis 25€

La participació és oberta a totes les persones vinculades al món de l'art i l'artesania.
L'organització ofereix: una taula (2 m x 0,70 m), un suport per penjar l'obra, una cadira i
punts de llum. Les taules seran numerades i les assignarà l'organització. Les obres seran
originals i les artesanies seran d'elaboració pròpia, en cas contrari, l’organització es reserva el
dret de retirar el que consideri. L'organització no es fa responsable de les obres que els
participants aportin.
Els participants s’hauran de presentar a la taula de l'organització, situada a la plaça Doctor
Guardiet, a partir de les 8 h (no abans). L'organització es reserva el dret de suspendre la Fira
per causes meteorològiques. Es reserva el dret d'admissió.
La participació en aquesta Fira suposa l'acceptació d'aquestes bases i de les decisions de la
Comissió organitzadora. Informació: tel. 667883194 o al mail: info@santgaldericrubi.cat
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La Fira de pagesia se celebrarà al Passeig Francesc Macià
Preu de la inscripció:
Socis

20€ metre lineal.

No socis 22€ metre lineal.
La participació és oberta a totes les persones vinculades al món de la pagesia i l'alimentació.
L'organització ofereix: punts de llum. Cal disposar d'estructura pròpia i especificar el nombre
de metres al full d'inscripció, i cal respectar-los en el moment del muntatge.
L'espai l'assignarà l'organització.
Els productes alimentaris seran d'elaboració pròpia.
L'organització no es responsabilitza de la qualitat dels productes. Els participants hauran
d'arribar com a mínim dues hores abans de l'inici i presentar-se a la taula de l'organització
situada a la plaça Doctor Guardiet. L'organització es reserva el dret de suspendre la Fira per
causes meteorològiques. Es reserva el dret d'admissió.
La participació en aquesta Fira suposa l'acceptació d'aquestes bases i de les decisions de la
Comissió organitzadora. Informació: tel. 669 56 56 55 (Cèlia Casanovas)
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INSCRIPCIÓ 25a FIRA DE SANT GALDERIC
(Respongueu amb majúscules si us plau)
Inscripcions: Retornant aquesta mateixa degudament emplenada via mail, per correu al carrer
Cadmo, 7 de Rubí (En tots els casos és imprescindible adjuntar una còpia del full de
pagament i una imatge del producte a vendre/exposar), si heu de fer-ho personalment trucar
al 667883194.
Pagament: Fent un ingrés o transferència al c/c de la Caixa de pensions ES52 2100 3082 9322
0036 9792, on hi consti el nom de la parada i l’activitat (artista, pagès, artesà)
La inscripció no serà vàlida fins que no s'hagi fet el pagament i l’entitat hagi rebut el
comprovant corresponent.
El període d'inscripció s'acaba el dilluns 14 d'octubre.
Per qualsevol dubte o consulta sobre el pagament podeu posar-vos en contacte amb nosaltres
al 667883194 (Ariadna Benavides), o pel correu electrònic info@santgaldericrubi.cat.

Nom de la parada/empresa: ____________________________________________________
Nom del responsable: __________________________________DNI:___________________
Adreça:________________________________________________________CP_________
Població:_________________________________Telèfon:___________________________
Núm. de soci:___________Adreça electrònica_____________________________________
Activitat:
● Artista: especialitat de:________________________ Vull taula annexa:

si

no

● Artesà: especialitat de:________________________ Vull taula annexa:

si

no

M’interessa fer una petita demostració a la plaça en algun moment al llarg del dia: SI

NO

● Pagès: producte:_____________________________________________________
● Agroalimentació: producte _____________________________________________

Nombre de metres lineals:

2

3

4

5

6

Si és la primera vegada que participes com a pagès/alimentació, abans de fer la inscripció,
truca al 669 56 56 55 (Cèlia Casanovas).

Preu de la inscripció artistes i artesans:(preu per taula)
Artistes:
socis 15€

no socis 20€

Artesans:
socis 20€

no socis 25€

Preu de la inscripció pagessos i agroalimentaris:(preu per metre lineal)
Pagès/agroalimentació:
Socis

20€ metre lineal.

No socis

22€ metre lineal.

TOTAL INSCRIPCIÓ ____________€
Sol·licito participar a la 25a Fira de Sant Galderic el dissabte 19 d’octubre de 2019. Així
mateix reconec tenir ple coneixement de tots el punts de les bases d’aquesta convocatòria. I
perquè així consti, signo aquesta sol·licitud en prova de conformitat.

Signatura _________________________de 2019

Protecció de les dades: De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que ens heu facilitat quedaran emmagatzemades en un fitxer de
caràcter confidencial titularitat de l'Associació Sant Galderic amb la finalitat d'informar-vos d'altres fires i activitats que
organitza l'Associació. Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit acompanyat d'una
fotocòpia del DNI a l'Associació Sant Galderic, passeig Franacesc Macià, 8 - 08191 Rubí.
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