
COL·LECTIU JOVE  
info.cabanamarket@gmail.com 
 
 
 
Cabana Market neix de dos joves emprenedors amb moltes ganes i il·lusió 
de fer la realització d'aquest mercat on comptarem amb més de deu 
botigues, animació i espectacles.  
 
Fem la presentació d'aquest projecte aquest any a la plaça de l'Església de 
Granollers on no descartem que any darrera any seguirem creixent amb 
l'objectiu de fer conèixer les petites i mitjanes empreses.  
 
 

1. HORARI DE L'ESDEVENIMENT 
 
1.1. Horari pel públic: Dissabte 25 de les 11:00 h a les 22:00 h.  

 
1.2. La zona d'exposició obrirà el dissabte 25 a les 9:30 per a 

l'entrada dels expositors. 
 

1.3. A l'arribada, els expositors hauràn d'acreditar-se i ubicar-se a 
l'estand assignat per l'organització. 
 

2. ACCÉS AL RECINTE 
 
2.1. El contractant ha de comunicar a l'Organització del Mercat, 

amb una data límit de cinc dies abans de l'inici de 
l'esdeveniment, els noms i DNI de les persones que vagin a 
atendre el mòdul contractat a través del correu electrónic. 
 

2.2. L'accés amb vehicles serà limitat, havent de treure el vehicle un 
cop hagi descarregat. 
 

2.3. En cas de food truck us indicarem el vostre espai quan arribeu. 
 

3. MUNTATGE I DESMUNTATGE 
 
3.1. L’Organització del Mercat només us facilitará la carpa (3x3m) 

taules i cadires per l’estand, en cas de necessitar qualsevol altre 
element haurà de portar-lo el mateix contractant.  
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3.2. El contractant es compromet a la instal·lació i desinstal·lació de 
l'estand, exposició o qualsevol altre element que es precisi pel 
desenvolupament de la seva activitat a l'esdeveniment.  
 

3.3. Queda totalment prohibit foradar, pintar, enganxar o qualsevol 
altra acció que comporti la modificació de l'espai i el seu estat 
actual. 
 

3.4. El desmuntatge es realitzarà en concloure la jornada de Mercat. 
 

3.5. La neteja de l'estand, és responsabilitat de cada expositor. Cada 
participant haurà de fer-se càrrec de les seves pròpies 
escombraries i residus, traient-los a la fi del dia del recinte. 
 

3.6. El recinte no compta amb personal de seguretat. Es per això 
que cal recordar que l'Organització NO es responsabilitza de 
futurs robatoris o danys que puguin patir el contractant, els 
seus empleats, els clients, els productes o les seves 
instal·lacions. 
 

4. ANUL·LACIÓ DE LA RESERVA 
 
4.1. És molt important no deixar espais buits. En cas de no poder 

assistir haurà d'informar-se per escrit a l'organització, com a 
mínim, una setmana abans de la data establerta abans de 
l'esdeveniment. 

 


