Ripoll (El Ripollès)

La Fira de les 40 Hores 2019 avança
Els dies 5, 6 i 7 d’abril tindrà lloc la 36a edició de la Fira de les 40 Hores de Ripoll, la fira multisectorial
del Ripollès i d'Osona Nord amb més de 100 anys d'història. La celebració serà una mica més tard que
l'any passat ja que les dates cada any estan associades a la celebració de la Pasqua cristiana, que es
regeix pel calendari llunar. Així doncs és de preveure algun grau més de temperatura, i si el temps
acompanya es podria repetir el rècord dels més de 28.000 visitants en anteriors ocasions han passat
per la capital del Ripollès al llarg dels tres dies de fira.

5, 6 i 7
d’abril

2019
Un any més, el centre neuràlgic del certamen estarà ubicat al passeig de Sant Joan de Ripoll.
S'espera tornar a superar la xifra de 160 expositors participants, i ja s'està treballant en la promoció per
tal d'atreure visitants d'arreu de Catalunya però sobretot de l'àrea de Barcelona, tot i que per proximitat,
hi sol tenir més tirada el públic del Ripollès, la Garrotxa, Osona i del Berguedà. El sector tecnològic, noves
empreses i emprenedors, la gastronomia i monogràfics com el llibre o l’art, han agafat volada en les
últimes edicions generant bones xifres de negoci i contactes comercials.

Antigament, la Fira de els 40 Hores era un mercat de grans dimensions. Amb el pas del temps, ha anat
evolucionant fins a arribar a la fira multisectorial actual. La mostra ofereix tota mena de productes:
automòbils, activitats, turisme i lleure, serveis a la llar i a les persones, i un sector de productes
agroalimentaris locals que any rera any va guanyant importància. També prèn importància el sector de
les noves tecnologies, i en destaquen entre altres, espais com l’Aparador del Comerç de Ripoll, el Tastatast
gastronòmic, el mercat setmanal del dissabte al matí i el d'antiquaris i brocanters del diumenge.

TARIFES

ESTANDS:
3x3m 660,00€
4x3m 825,00€
CARPES:
3x3m 350,00€
4x3m 450,00€
PARADES
D’ALIMENTACIÓ:
2m 140,00€
3m 160,00€
4m 180,00€
5m 200,00€
6m 225,00€
PARADES
NO ALIMENTARI:
2m 100,00€
3m 120,00€
4m 140,00€
5m 160,00€
6m 180,00€

PARADES ARTESANS DE DEBÒ
NO ALIMENTARI • 2 DIES DE FIRA:
Al Centre de la Vila
2m 80,00€ • 3m 100,00€ • 4m 120,00€
Per a més informació i inscripcions: josepm@eixmedia.com §639 66 95 96 i jcolomer@ajripoll.cat

