


Després d’aquest any tant difícil ens fa especial 
il·lusió d’anunciar-vos la 1a Edició Girona Music 
Festival Market.

Un espai dissenyat per seguir les darreres tendències 
dels mercats urbans basades en el concepte dels 
Street Markets, on la música, la gastronomia i el 
disseny en son els principals protagonistes. 

Desitgem que us agradi i vulgueu formar-ne part.

Judith i Txell.

PRESENTACIÓ
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AGLOMERACIONS I AFORAMENTS
Amb la finalitat de complir amb totes les recomanacions sanitàries, el recinte 
s’ha distribuït de tal forma que el públic es distribueixi equitativament per totes 
les zones i no es generin aglomeracions en un sol punt. S’habilitessin circuits i 
zones que permetran controlar els fluxos de visitants a cada moment.

ESPAI PERSONAL
Cada visitant haurà de respectar la distància mínima de seguretat de 1,5 metres. 
El recinte s’ha habilitat per a garantir el compliment de l’espai mínim personal 
exigit per part de les Administracions Públiques.

HIGIENE I DESINFECCIÓ
Tots els espais i activacions es desinfectessin de forma continuada. No obstant 
això, agraïm a tots els visitants que facin ús de tots els punts de reciclatge 
habilitats i contribueixin en la mesura que sigui possible a mantenir el recinte en 
condicions higièniques.

ÚS DE MASCARETA
L’ús de màscareta serà obligatori en tots els espais del recinte, mentre que 
la normativa continuï sent obligatòria en tot el territori, per part de les 
Administracions Públiques.

EMPROVADORS / DESIGN PARTNERS
Els productes dels nostres design partners no es podran tocar o provar sense 
la supervisió del personal de la marca. A més, serà obligatori desinfectar-se les 
mans abans de tocar qualsevol producte. Els design partners i l’organització 
oferiran gel hidroalcohòlic de manera gratuïta.

PAGAR AMB TARGETA
Per recomanació de les Autoritats Sanitàries, es prioritzarà el pagament amb 
targeta de crèdit en tot el recinte. 

ENTRADA AL RECINTE
Agrairem als nostres visitants que respectin les següents mesures de seguretat:
1. Mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres.
2. Ús obligatori de la mascareta.
3. Ús dels gels desinfectants que trobaràs repartits en el recinte.
4. No accedir al recinte si presentes símptomes relacionats amb el COVID-19.
5. Recomanem el pagament amb targeta de crèdit / dèbit.
6. Seguir les indicacions en el sòl que marquen la distància de seguretat a 
respectar en els diferents punts del recinte.
7. Dipositar els residus en els punts d’escombraries habilitats, després de 
consumir begudes o menjar.

MENJAR / RESTAURACIÓ
Tots els treballadors dels punts gastronòmics, barres i bar sempre usaran 
mascaretes. Així mateix, es farà lliurament de productes monodosis, per a evitar 
l’ús de materials i productes compartits (salses, salers, tovalloneres, etc.). També 
es garantiran les mesures de seguretat i les taules tindran una separació de 2 
metres entre elles.

GEL HIDROALCOHÒLIC
Podràs trobar punts amb gel hidroalcohòlic en tot el recinte perquè puguis 
rentar les teves mans en qualsevol moment. Restauradors i Design Partners 
també posaran a la disposició del visitant gel desinfectant.

MESURES COVID
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OBJECTIU  
Crear un espai per donar a conèixer a tothom i totes les persones 
que acudeixin als concerts del Girona Music Festival tota la 
oferta de moda i productes de disseny propi oferint un espai 
on es barregi la música, el disseny i la gastronomia.
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  ESPAIS

PINK MARKET
Espai dedicat a aquelles 
firmes i dissenyadors actuals.

FOOD MARKET
Food tracks de gastronomia 
i begudes.

GREEN MARKET
Espai dedicat a la venta 
i promoció de productes 
naturals i artesanals seguint 
una linea ECO. 4



UBICACIÓ
El Girona Music Festival Market tindrà lloc a la ciutat 
de Girona, famosa per la seva gastronomia i cultura, 
concretament davant l’Estadi del Girona FC. 
Espai natural a l’aire lliure i de fàcil accés amb zona 
d’aparcament.

Avinguda de Montilivi, 141, 17003 Girona
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EXPOSITORS
Senyalització i ambientació dels espais i utilització d’uns 
estands adequats a les vostres necessitats i amb materials 
integrats en l’entorn per tal de gaudir d’un espai acollidor i 

adaptat a la modalitat dels streets Markets.

HORARIS
Horari del Market: de 18h a 24h.
Horari dels concerts: de 21h a 23h.
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PRINCIPALS 
AVANTATGES
Un espai atractiu i de qualitat per als 
assistents als concerts progamats dins del 
Girona Music Festival.

Una zona de descans i relaxació per totes 
aquelles persones que vulguin venir ja sigui 
als concerts programats o a disfrutar de les 
novetats en moda, decoració, salut i bellesa.

Un espai on es barregen Música, Moda i 
gastronomia.
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T’ANIMES?
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FORMULARI CONTRACTACIÓ
Realitzar el pagament de l’import de 
la participació un 50 % abans del 1 de 
juny de 2021 i cal presentar copia de 
l’assegurança RC i justicant autònom en 
cas se ser necessari en persona física. El 
segon pagament ha de ser abans del 18 de 
juny del 2021.

El total a transferir és l’import indicat en les 
opcions de participació més el 21 % d’IVA.

NUMERO DE COMPTE: 
ES28 0049 2439 14 2615319763

Email de contacte: 
market@gironamusicfestival.com



NIL MOLINER
24/06    21:00h

VANESA MARTIN
25/06    21:00h

ANTONIO OROZCO
26/06    21:00h

MIKI NUNEZ
27/06    21:00h

`

venda d entrades
www.gironamusicfestival.com

`

` -



White&Bright 

Txell: 600540036 / Judith: 630952882

market@gironamusicfestival.com


