
 

 

Benvolguts/des,  

 

Mitjançant aquesta carta us fem arribar informació sobre XIII Fira de Nadal de Lliçà d’Amunt, bé perquè heu 

participat en edicions anteriors, bé perquè ens ho heu sol�licitat aquest any. 

 

1. INFORMACIÓ GENERAL 
Dies i horaris: 
- Dissabte 15 de desembre, de 10h a 14h i de 16h a 20.30h  

- Diumenge 16 de desembre, 10h a 14h 

Lloc: Carrers de l’Aliança (parades de venda de productes) i de Folch i Torres (carpes d’entitats) 

 

2. INFORMACIÓ SOBRE LA PARADA 
Condicions per participar: 

- L’import per participar a la Fira de Nadal 2012 es de 40€.  

- Si no disposeu d’estructura per muntar la parada, nosaltres us podem proporcionar gratuïtament una 

carpa de 3x3. En cas de necessitar una segona carpa, el cost d’aquesta haurà d’anar al vostre càrrec. 

- L’Ajuntament posa a la vostra disposició taules, cadires i plafons gratuïtament. 

- Si necessiteu un punt de connexió elèctrica ens ho heu de demanar mitjançant el full d’inscripció que 

us adjuntem, tot indicant el nom i la potència de l’element que heu d’endollar.  

- La decoració de la parada va al vostre càrrec. 

 

3. FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ 
Per formalitzar la inscripció:  

1. Complimentar degudament el full de sol�licitud que us adjuntem a aquesta carta i fer-lo arribar, abans 
del dia 22 d’octubre, bé per correu electrònic a cultura@llicamunt.cat, bé al fax 938414175 o bé 

dirigint-vos a l’OAC de l’Ajuntament. 

2. Passat uns dies ens posarem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos si la vostra parada ha 

estat o no acceptada per participar a la fira. 

3. En cas que la vostra sol�licitud hagi estat acceptada, haureu de formalitzar la vostra inscripció fent el 

pagament de la quota de participació mitjançant un ingrés al compte corrent número                        

2013-0222-29-0200675037 abans del dia 9 de novembre indicant en el concepte                                 

“FIRA NADAL: (el vostre nom)”. Si passada aquesta data no s’ha realitzat el pagament entendrem 

que no us interessa i perdreu la reserva de lloc a la fira. 

4. Per acabar, ens haureu de remetre una còpia del justificant d’ingrés al correu electrònic o al fax que us 

hem facilitat anteriorment. 

 

Si necessiteu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

Albert Iglesias Boza 

Regidor de Cultura, Cooperació i Promoció Econòmica 

 
Lliçà d’Amunt, 8 d’octubre de 2012 


