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VII Paper Antic

XXX Fira del Dibuix

Dissabte 25 d’agost

Diumenge 2 de setembre

Dels cromos a les fotografies i els llibres, passant pels cartells, les
postals i les joguines. En aquesta fira hi trobareu tota mena d'objectes
fets de paper de les formes més diverses. Sant Feliu de Guíxols
esdevindrà el punt de trobada de col·leccionistes i paperaires, i de tots
a qui us interessi o us desperti la curiositat aquest material que és tan
present a les nostres vides, però que encara ens pot sorprendre.

Un any més, podreu admirar les obres originals d'artistes locals i d'arreu
del país exposades a la Rambla Vidal. Gaudiu dels dibuixos i quadres
de diferents estils i preus, que podreu adquirir per completar la
decoració de casa vostra o per fer un obsequi. Segur que hi haurà
alguna obra que us captivarà.

Lloc: Rambla A. Vidal | Horari: de 10 a 20 h | Accés lliure
Organitza: Ass. de Professionals i Amics del Col·leccionisme
i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

XIII Iecsalis
Diumenge 26 d’agost
És la vostra oportunitat de trobar aquell objecte de decoració o aquell
moble antic que buscàveu per posar en aquell racó de casa vostra. Tot
un ventall de curiositats de temps passats que us endinsaran en un altre
món i us despertaran la curiositat. Hi trobareu monedes, canelobres,
peces d'aram i joies. No hi falteu, segur que hi trobeu el que busqueu!
Lloc: Jardins de Juli Garreta | Horari: de 10 a 14 h | Accés lliure
Organitza: Gremi d’Antiquaris i Brocanters de les Comarques Gironines
i Ajuntament de St. Feliu de Guíxols

IV Fira Mediterrània
de Patchwork
Dissabte 1 de setembre
No us perdeu la IV edició d’aquesta fira, on podreu gaudir d'exposicions
de peces originals i adquirir el kit necessari per realitzar treballs de
patchwork. A més, podreu participar en les nombroses activitats que
s'hi organitzen: tallers, exposicions i concursos per a tothom.
Lloc: Rambla A. Vidal | Horari: de 10 a 20 h | Accés lliure
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Col·labora: Centre Cívic Tueda, El Patchwork de la Graci i Pansy Patchwork

II Scrapmaniàtics
Dissabte 1 de setembre
L’art de l’scrapbook consisteix en una multitud de processos creatius
que donen com a resultat la personalització dels teus records a
través d’aquesta manualitat, molt sovint combinada amb la fotografia.
Es poden fer àlbums, quadres, cartes, invitacions, targes, i tot el que
es proposi la imaginació. La 2ª Scrapmaniàtics, acosta a Sant Feliu
de Guíols tot aquest món de l’scrapbook, que esta emergent amb
força: fabricants, distribuïdores, botigues, tallers, ... podreu trobar en
un mateix espai tot el material que necessiteu. Veniu i descobrireu
una afició per a grans i petits!
Lloc: Passeig del Mar | Horari: de 10 a 20 h | Accés lliure
Organitza: Scrapmaniàtics Associació i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Col·labora: Imagina’t Scrap i Scrapbook Magazine

Lloc: Rambla A. Vidal | Horari: de 10 a 22 h | Accés lliure
Organitza: Casino Guixolenc i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

XIV Mercadisc
Diumenge 2 de setembre
Torna la cita ineludible dels aficionats al col·leccionisme de discos i a
la música: de la més actual a la que només es troba editada en vinil.
No falteu a la XIV edició del mercat del disc antic i de segona mà,
veniu a triar i remenar. Segur que hi trobareu aquells discs que van
marcar la vostra vida.
Lloc: Carrer Major i Rambla del Portalet | Horari: de 10 a 21 h | Accés lliure
Organitza: Associació d’Amics de la Música dels Anys 60
i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

XIV Jocantic
Dissabte 8 de setembre
Veniu a reviure la vostra infantesa a la XIV edició de Jocantic, una
mostra enmarcada en la XXXVII Fira de Col·leccionistes de Joquines. El
segon cap de setmana de setembre a Sant Feliu descobrireu un món
màgic on podreu contemplar i adquirir joguines d'altres temps, joguines
que van marcar una època.
Lloc: Rambla A. Vidal | Horari: de 10 a 20 h | Accés lliure
Organitza: Joguetmaniàtics i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

XIV Autocasió
Dissabte 22 i diumenge 23 de setembre
Hi haurà cotxes d'ocasió per a tots els gustos i totes les butxaques.
Veniu a Sant Feliu aquest cap de setmana de setembre i aprofiteu les
oportunitats que us ofereixen els concessionaris de la ciutat, amb totes
les garanties. Comprovareu que els vehicles han estat revisats per
professionals experts que n'asseguren la qualitat. No us ho perdeu!
Lloc: Pàrquing dels Jardins de Juli Garreta | Accés lliure
Horari de venda: dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i diumenge d’11 a 14 h
Organitza: Tallers Oficials de Sant Feliu de Guíxols
i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

