Sant Feliu de Guíxols és una població empordanesa situada al cor de la Costa
Brava que, gràcies al seu clima temperat, està envoltada d’un paisatge ple de
contrastos.
La ciutat, una antiga vila de pescadors, conserva un important patrimoni històric
que té com a màxim exponent el monestir benedictí i la seva part més antiga, la
romànica Porta Ferrada.
Sant Feliu de Guíxols és una població amable i propera, que és viva tot l’any i
té una oferta d’activitats rica i variada. En definitiva, un municipi amb qualitat de
vida que disposa de tots els serveis i que l’hospitalitat dels seus habitants ha
convertit en ciutat d’acollida sense perdre l’esperit de poble de mar.
Des de ja fa uns anys, des de finals d’agost fins mitjans del mes de setembre
es realitza la campanya SANT FELIU S’ENFIRA, en la que es porten a terme
diferents fires temàtiques, en l’edició del 2011 hi havia les següents fires:
- VI Paperantic
- XII Iecsalis
- XXIX Fira del dibuix
- XIII Mercadisc
- XIII Jocantic
- I Scrapmaniàtics
- III Fira Mediterrània de patchwork
- XII Autocasió
Enguany hi ha la voluntat de mantenir les mateixes fires i SCRAPMANIATICS
celebrarà la segona edició de la fira mercat d’scrapbooking a Sant Feliu de
Guíxols, amb més tallers i novetats
És per això que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha decidit convidar a
botigues d’scrap, talleristes individuals i d’altres persones i/o entitats del món
de l’scrapbook per fer d’aquesta fira, en un futur no massa llunyà, un referent
pel món de l’scrap a Catalunya.
SCRAPMANIATICS, la 2a fira mercat d’scrapbooking, s’organitza de la següent
manera:
-

-

PARADES DE BOTIGUES DE MATERIAL D’SCRAP
2 CARPES TALLERS (DURANT TOT EL DIA ES PODEN OFERIR
DIFERENTS TALLERS D’SCRAP A CÀRREC DE TALLERISTES
D’SCRAP O DE LES PROPIES BOTIGUES EXPOSITORES, AIXÍ COM
DEMOSTRACIONS )
EN UN HORARI DETERMINAT DURANT EL DIA ES CELEBRARÀ UN
MERCAT D'INTERCANVI DE MATERIAL D'SCRAP
SORTEJOS DE PACKS DE MATERIAL D'SCRAP
MAKE AND TAKE A LES PARADES DE LES BOTIGUES
MANUALITAT CONVIDADA EDICIÓ 2012: PASTISSERIA CREATIVA
(PARADES I TALLERS)

El mateix dia que es realitza SCRAPMANIATICS, la 2a fira mercat
d’scrapbooking, coincideix amb la Fira Mediterrània de Patchwork, ja que
s’ha considerat que el públic afeccionat a aquestes dues activitats manuals pot
ser compartit en algunes ocasions o pot ser una manera perquè els afeccionats
a una de les dues activitats conegui l’altre. D’aquesta manera el proper 1 de
setembre convertirem el centre de Sant Feliu de Guíxols en un espai de
creativitat en torn del Patchwork, l’Scrap i la pastisseria creativa.
També el mateix 1 de Setembre es celebra a Sant Feliu de Guíxols la 1a
Timbalada Ganxona amb ja gairebé 20 bandes de Percussió confirmades, que
en algun moment del dia ens faran una visita al Passeig del Mar, on hi haurà
instal.lada la Fira Srapmaniàtics
Una oferta més amb la que compta la ciutat en aquestes dates (del 7 de juliol al
7 d'octubre) és l'exposició Paisatges de llum, paisatges de somni. De
Gauguin a Delvaux. Col·lecció Carmen Thyssen, organitzada per la
Fundació Privada Centre d'Art Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols i
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb obres d'artistes com Josep Amat,
Ramon Casas, Marià Fortuny, Ramon Martí i Alsina, Isidre Nonell, Perejaume,
Antonio Saura, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joaquín Sorolla, Willi
Baumestier, John F. Kensett, Richard Lindner, Pierre Bonnard, Eugène Boudin,
Charles-François Daubigny, Paul Delvaux, Paul Gauguin, Alberto Pasini,
Robert Salmon, Theodore Rousseau, entre d'altres.

Cadascuna de les parades consta de taula/es, cadira/es i parasol gegant .
Els diferents paradistes poden portar displays, estanteries, expositors, làmpara
(es proporcionarà corrent, però es recomana portar allargaments i porta
lampades), etc.
CONDICIONS ECONÒMIQUES: 17'87 € per metre lineal (mínim 2 metres,
màxim 8 metres)

edició 2011

FOTOGRAFIES DE l'EDICIÓ 2011

Si vols participar a la fira, envia’ns a ncherta@guixols.cat la següent fitxa
degudament complimentada.

SCRAPMANIATICS
2a fira mercat d’scrapbooking
Sant Feliu de Guíxols, 1 de setembre de 2012
NÚM. INSCRIPCIÓ

A omplir per l’organització

Dades Personals

Nom:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Telèfon de contacte:
Correu-e:
Blog:

Descripció del
Producte

Núm. de metres
linials sol·licitats
Observacions:

Enviant aquesta fitxa em comprometo a assitir a la fira, i notificar a la organització
qualsevol modificació d’aquestes dades que es puguin produir.

Signatura.
A ______________________________, ____ de_________ de 2012

SCRAPMANIATICS
2ª Fira-Mercat d’SCRAPBOOKING
Passeig del Mar
SANT FELIU DE GUÍXOLS
1 de setembre de 2012

PER MÉS INFORMACIÓ:
Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols
Turisme i Promoció de la ciutat
Nuria Cherta
Tel: 972 82 06 46
ncherta@guixols.cat

Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols
Punt Jove
Quim Díaz
Tel: 972 32 73 60
qdiaz@guixols.cat

Scrapmaniàtics
scrapmaniatics@gmail.com

