
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS DEL BARRI DE DALT 

 
 

La Garriga, 20 d’ octubre de 2017  
 

Benvolguts, 

 

Des de l’Associació de veïns i comerciants del Barri de Dalt, juntament amb l’escola de música 

ubicada al nostre barri “La Clau. Centre d’Expressió Musical”, estem preparant el 1r. MERCAT 

MUSICAL de santa Cecília, pel diumenge dia 26 de novembre de 2017. 

 

Hi haurà compra/venda de vinils, CD, cassets, instruments de 2a. mà, llibres de partitures... 

 

UBICACIÓ DE LA ZONA 

Les parades participants del 1r MERCAT MUSICAL de santa Cecília es distribuiran al llarg del 

carrer Negociant. 

 

HORARI DEL MERCAT 

➢ Muntatge de 8:30 a 10:00h. 

➢ Mercat de 10:00 a 20:00h. 

➢ Desmuntatge a partir de les 20:00h. 

 
NORMES DE PARTICIPACIÓ 

✓ Cadascú s’haurà de muntar i desmuntar la seva taula. 
✓ Serà responsabilitat de cada participant vetllar per la seva parada i tot allò que hi hagi, 

en tot moment durant el mercat, inclòs el migdia. 
✓ Un cop finalitzi el mercat, caldrà deixar l’espai de la parada totalment net i recollit. 
✓ Les places són limitades i s’atorgaran per estricte ordre d’arribada del correu amb el 

justificant del pagament. 
 
PREU 
El cost per participar al mercat és de 10€ per taula. El pagament es pot realitzar mitjançant 
ingrés o transferència bancària al següent número de compte, indicant nom i cognom. 
 

ES18 2013 1705 1302 0000 6316 
 

INSCRIPCIÓ 
La reserva serà efectiva quan s’ingressi l’import de la inscripció, s’enviï el formulari i el 
comprovant d’ingrés a la següent adreça: hola@laclaulagarriga.cat. 
 
La data límit d’inscripció és el divendres 20 de novembre de 2017. 
 

mailto:hola@laclaulagarriga.cat


 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

 

DADES PERSONALS  

Nom i Cognoms: 

DNI: Telèfon: 

Adreça: Població: 

Codi Postal Província: 

Correu Electrònic: 

 

Breu descripció dels productes que posareu a la venda:  

 

 

 

     Venda vinils/CD Venda instruments 2a. mà  Altres 

 

Sol·licito: 

     1 taula (10€) 2 taules (20€)  1 o 2 Cadires 

 

Declaro: 

     Que accepto les condicions fixades per participar al 1r. Mercat Musical de santa Cecília del Barri de 

Dalt de La Garriga. 

 

 

Data: Signatura: 

 

 

 

 

NÚMERO DE REGISTRE__________ 


