
La fira Mercat al Carrer de l'1 de maig té els seus orígens l'any 1991, fruit 

de la reinvenció de la tradicional Fira de Cinquagesma, iniciada l'any 

1448 gràcies a un privilegi atorgat per la reina Maria, muller d'Alfons IV 

el Magnànim. 

Actualment, es tracta fonamentalment d'una fira multisectorial en 

què intervenen els diversos sectors econòmics de la població i un gran 

nombre de marxants amb productes de tot tipus.

31   Botiga al carrer i mercat de marxants

Tria i remena pels carrers del Nucli antic i pels principals eixos comercials de la 
ciutat.
Lloc: Nucli Antic
Horari: Tot el dia

4   Mercat de brocanters, col·leccionisme i joguines

Espai on comprar tot tipus d'objectes de brocanteria i coŀleccionisme.
Lloc: Passeig Marimon Asprer
Horari: 9 a 14 h
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Espai dedicat a la pintura i l'escultura amb els alumnes de l'Escola d'Arts 
Plàstiques de la Bisbal i altres artistes que exposen i venen les seves obres.
Lloc: Vestíbul del Mundial 
Horari: Tot el dia

6   Mostra de Playmobil. 

Exposició de diorames temàtics, parades de venda de Playmobil i moltes altres 
activitats.
Lloc: Castell palau i plaça del castell. 
Entrada a l’exposició: 1.5€
Organitza: Producciones Cacamo S.L. i Esplay
Horari: 10 a 14  i  16 a 20 h

9   Edició de l'Espai de Fireta

On els més petits venen objectes infantils de segona mà i treballs manuals.
Lloc: Carrer Mesures i Pella i Forgas
Horari: Tot el dia

11   Edició de l'Espai d'Art

11   Edició de l'Espai d'atraccions infantils

Per gaudir de l'aventura, l'emoció i la diversió.
Lloc: Passeig Marimon Asprer
Horari: Tot el dia
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30 d'abril  i  1 de maig

Zona de jocs gegants infantils 

Jocs  gegants per a tota la família.
Lloc: Plaça Germans Sitjar
Hi participa: Companyia de jocs Ludiespai
Horari: Tot el dia

Flors per a les mares

La Federació de Comerç de la Bisbal canvia tiquets de compra dels 
comerços associats per flors per celebrar el dia de la mare.
Lloc: Plaça Major, a les escales de l'església
Organitza: Federació del Comerç de la Bisbal d’Empordà
Horari: A partir de les 10 h i fins exhaurir existències

Torn per torns

Tallers de torn de ceràmica per a grans i petits.
Lloc: plaça Major
Ho organitza: Federació del Comerç de la Bisbal d’Empordà
Horari:  10.30 a 13.30h  i  16.30 a 19.30h
Hi participen: Míriam Seguí, Anna Ballesté, Marta M. Hortet

Catifa de flors

Exposició i realització d’obres d’art efímeres al carrer amb flors.
Lloc: Carrer Valls d'en Colomer
Ho organitza: Federació del Comerç de la Bisbal d’Empordà
Horari: Tot el dia
Hi participen: entitats i associacions bisbalenques 

activitats paral·leles

AUDICIÓ DE SARDANES amb la principal de banyoles

Horari: 18h
Lloc: Plaça Benet Mercader
Ho organitza: Amics de la Sardana de la Bisbal d'Empordà i 
comarca

exhibició i taller de PUNTAIRES

Lloc: Les Voltes
Hi participa: Associació de Puntaires de la Bisbal d'Empordà
Horari: Tot el dia

Visita guiada a l’ajuntament vell

Breu descripció històrica de l'edifici i visita a l'interior de 
l'equipament municipal.
Horaris: 12 h i 18 h
Sortida: Davant l'Ajuntament Vell.
Reserva prèvia a turisme@labisbal.cat o 972645500

Imatge gràfica: CBE 120-203: 1380. Títol: Mercat a la plaça Major
Vista de les parades de mercat  a la Plaça Major. Dates: 1950-1960

@visitlabisbal

www.visitlabisbal.cat

ORGANITZAT PER: AMB EL SUPORT DE:

Amics de la Sardana de la Bisbal i comarca, Associació de Puntaires de la Bisbal i Escola 
d’Arts Plàstiques de la Bisbal
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INFORMACIÓ I TURISME:

Tel. 972 645 500  

turisme@labisbal.cat


