
 

 

 

 
 

Festa 95è Aniversari del Funicular de Gelida 
FUNIFIRA, la fira de la gastronomia, el modelisme i el món 

ferroviari de Gelida 
 
Gelida té com a element característic el funicular. Per aquesta raó estem 
organitzant la desena edició de la FuniFira, per al proper mes de novembre. És 
una fira a l’entorn del món del funicular, ferrocarril, el maquetisme/modelisme, 
la joguina artesania alhora que un espai per a que el producte local i la 
gastronomia també hi siguin presents. L’interès de la nostra població és 
l’atracció de visitants al mateix temps de la dinamització d’activitats per als 
propis convilatans.  
 
Aquest serà el desè any que organitzem la FuniFira, coincidint amb el 95e 
Aniversari del Funicular de Gelida, i es la prioritat reforçar els dos eixos que 
considerem que han de vertebrar la fira: 
  
    El Funicular i Gelida 
 
Cerquem el major nombre d’expositors tant en la part gastronòmica com la part 
temàtica de maquetes, oci ferroviari, modelisme naval..obrint la participació a 
tots els elaboradors gastronòmics i de restauració, alhora de major implicació 
de expositors temàtics, presència entitats locals i del sector comercial. 
 
Hi ha 2 espais firals diferenciats però ben comunicats, permet que el visitant li 
sigui fàcil poder passejar-se entre un i altre i així gaudir de tota l’oferta de la 
fira. El dedicat a la part gastronòmica i oferta de vins i caves, es situa al centre 
de la població i l’altre destinat a l’oferta temàtica: s’ubica al pavelló poliesportiu, 
espai cobert i tancat que s’adequa als productes i materials que s’hi oferiran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Aquests espais  estarien envoltats de diferents activitats lúdiques i educatives, 
ubicades en diferents recintes municipals i d’entitats,  per tal de completar 
l’oferta comercial. Es preveu les següents activitats: 
 

- Trenet tripulat 
- Xerrades 
- Tallers de modelisme/maquetisme 
- Exposicions 
- Exhibicions modelisme 
- Concerts  
- Activitats esportives 
- Visites culturals 
- Concurs aparadors 
- Mostra entitats 
- Tasts... 

 
 
 

CALENDARI  
 
 
L’organització i temporalització de la fira s’estructura en un cap de setmana 
complert. 
 
Enguany mantenim el divendres tarda en el cas de l’espai gastronòmic,  així les 
dates de la Funifira són: 8, 9 i 10 de novembre, concretament els horaris seran 
els següents: 
 
ESPAI FIRAL TEMÀTIC 
 
Dissabte de 11h a 14h i de 16h a 20h  
Diumenge de 10h a 14h   
 
ESPAI FIRAL GASTRONÒMIC 
 
Divendres  19 a 23h 
Dissabte   12 a 16h i de 19 a 23h 
Diumenge   12 a 18h 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
SERVEIS PER ALS PARTICIPANTS 
 
La participació en l’àmbit gastronòmic és únicament en format d’estand, en el 
cas de l’àmbit temàtic hi ha la possibilitat de tenir estand propi o participar en 
un estand comú, reservant en aquest cas taules per a oferir els productes. 
 
A més hi ha servei de neteja dels espais, recollida de brossa, seguretat dels 
recintes firals al llarg de tota la fira, sonorització dels espais firals, serveis 
d’informació i venda de tiquets, botiga en l’espai gastronòmic, etc.....a més de 
serveis específics i especialitzats a les demandes de cada àrea. 
 
Possibilitat de lloguer de materials addicionals en cas necessari.  
 
ESPAI GASTRONÒMIC 
 
 Estand gastronòmic 
  
 Estructura modular amb carpa de tancament 3x3m² 

Mobiliari: 2 taulells 
Potència per connexió armaris calents i fins a 800w 

 1 Tauló de treball  2,10 x 90 cm 
 2 cadires 
 Llum pròpia 
 Retolació identificativa 

Armari calent (restaurant) 
  
 Estand vins/caves 

 
Estructura modular amb carpa de tancament 3x2m² 
Mobiliari taulell 

 Potència per connexió fins a 800w 
 2 cadires 
 Llum pròpia 
 Retolació identificativa 
 
 
Preus 
 
                     100€ 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
ESPAI TEMÀTIC 
 
 Estand temàtic 
 
 Estructura modular  3x3m² 

Potència per connexió fins a 800w 
 1 Tauló de treball 2,10 x 70 cm  
 2 cadires 
 Llum pròpia 
 Retolació identificativa 
 
Preus 
 
                    100€ 
 
 
 Funimercat-Taules 
 
 Taulell de 2,10 x 80 cm 
 2 cadires 

Llum 
Connexió elèctrica fins a 100w 

Preus 
 
15€ per taula i dia=  30€ 
 
 
Per afavorir la participació, aquells expositors que realitzin la inscripció 
abans del 31 d'agost, podran sol·licitar en la mateixa instància el benefici 
fiscal del 50% de la taxa aplicada. 
 
 
L'ajuntament ha de resoldre la concessió del benefici fiscal en el termini d'un 
mes, previ comprovació del compliment de les condicions exigides per a 
obtenir-lo.  
 
Per fer reserva d'espai, s'ha de realitzar una instància i registrar-la a 
l'ajuntament. 
 
Es pot realitzar de forma presencial o mitjançant la nostra web, accedint al 
nostre registre electrònic. 



 

 

 

Link: 
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/
40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=024 
 
 
 
Per a més informació: 
gelida.promocio@diba.cat  

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=024
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