INFORMACIÓ GENERAL
FIRA-MERCAT DE L’AIXADA DE MANRESA (Km 0) – 27 i 28 de febrer de 2021
L’Ajuntament de Manresa convoca la participació dels artesans al Mercat Medieval-Fira
de l’Aixada per a l’any 2021. Les bases de la convocatòria les trobareu a
www.manresa.cat o www.aixada.cat
SOL·LICITUDS –Del 20 al 30 de gener de 2021
Per a poder participar-hi com a expositor és necessari fer:
- Formulari de sol·licitud de participació
- Declaracions responsables signades
- Aportar la documentació que s’especifica al full núm. 3.
Com?
per Internet a l’adreça www.manresa.cat o www.aixada.cat
ACCEPTACIÓ / DENEGACIÓ DE SOL·LICITUDS – 8 de febrer
A l’adreça electrònica que indiqueu a la sol·licitud.
PAGAMENT
Un cop rebuda la confirmació de l’acceptació, caldrà ingressar la taxa en el termini
indicat en el full d’autoliquidació, que rebreu.
Llocs de pagament:
-per internet a l’adreça www.manresa.cat/pagaments
-a les oficines de CaixaBank, CX-BBVA i Banc Santander
-als caixers automàtics de l’Ajuntament situats a la Plaça Major 5-6 baixos i c. Bruc 3335, edifici “La Florinda”
TAXA PARADISTES 2021. ZONA ÚNICA BAIXADA DE LA SEU-PARC DE LA SEU
ARTESANS:
ZONA B

81,20€ els dos primers metres lineals, i 22,30€ cada metre suplementari

ARTESANIA ALIMENTÀRIA: la venda de menjar i beure ha de ser per emportar i no es pot
consumir a la via pública. No s’acceptaran parades que siguin per a consum immediat
1.-Melmelades, conserves de fruites, conserves vegetals, licor i aiguardents, envinagrats, adobats,
salmorres i salats, caramels de mel i essències silvestres, llaminadures, xurreria, herbes i tes,
anxoves.
ZONA B
81,20€ els dos primers metres lineals, i 22,30€ cada metre suplementari
2.-Cansaladeria/xarcuteria; venda de productes làctics formatges i matons, pa i pastissos, creps i
parades amb diversificació de productes.
ZONA B
223,30 € els dos primers metres lineals, i 30,50€ cada metre suplementari
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ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA FIRA
La Fira ocuparà la Baixada de la Seu i el Parc de la Seu
DOCUMENTACIO A PRESENTAR
DOCUMENTACIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Fotocòpia DNI o del NIE
Fotografia de la parada
Fotocòpia del carnet d’artesà/Diploma de
Mestre Artesà. Carnet d’artesà alimentari o
Mestre Artesà alimentari
Assegurança de Responsabilitat Civil
Rebut Assegurança de Responsabilitat Civil
Registre Sanitari del Producte. d’alimentació o
RSIPAC (registre sanitari d’indústries i
productes alimentàries de Catalunya) o
RGSEAA (registre general sanitari d’empreses
alimentàries i aliments)
Fotocòpia del distintiu de la marca de qualitat
alimentària (Marca Q), si en disposa
Notificació dels productes cosmètics que es
posin a la venda al CPNP (Cosmetic Products
Notification Portal)

Artesans

Artesans
alimentaris

Artesans
cosmètica

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

El responsable de la seguretat dels aliments i cosmètics és la persona titular de la parada.
Tots els productes que es comercialitzin a la Fira de l’Aixada hauran de complir:
• RD1334/1999, de 31 de juliol que aprova la Norma general d’etiquetatge,
presentació i publicitat dels productes alimentaris. No s’acceptaran productes sense
etiquetar.
• Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició
• Llei 22/2010 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya
• Reglament (CE) núm. 852/2004 i 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell,
d’Higiene dels productes alimentaris.
• Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del comerç minorista
• RD 199/2010, de 26 de febrer, de venda ambulant i no sedentària
• R (CE)1223/2009, sobre productes cosmètics
• RD85/2018 pel qual es regulen els productes cosmètics
Així com totes aquelles altres normes sectorials i/o municipals que els hi sigui d’aplicació.
En la selecció de les parades es valorarà positivament aquelles parades que hagin implantat algun
sistema per evitar que el públic pugui contaminar els aliments.
• L’organització es reserva el dret de:
-prohibir el desenvolupament de l’activitat de qualsevol parada que no s’adapti a la normativa
establerta.
-no acceptar la petició en cas que el producte i/o la parada no reuneixi les característiques pròpies
d’un mercat medieval o que hi hagi una manca d’espais lliures.

•

L’organització declina qualsevol responsabilitat si per causes de força major no fos possible la realització del
mercat.
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NORMES DE FUNCIONAMENT
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Horari de muntatge: s’ha d’efectuar el divendres 26 de febrer, entre les 16.00 i
les 21.00 hores, o bé el dissabte 27 de febrer, entre les 7.00 i les 9.00 hores.
La descàrrega de material haurà de ser àgil i no es podrà tenir el vehicle estacionat
durant el muntatge. Tots els vehicles hauran d’estar fora del recinte una hora abans
de l’obertura del Mercat Medieval.
Horari d’obertura: La parada s’ha de mantenir oberta i en funcionament el dissabte
27 de febrer i diumenge 28 de febrer de les 10.00 a les 20.00 hores
ininterrompudament.
Decoració: Les parades han de ser de caire medieval. Les estructures metàl·liques
hauran de tapar-se amb roba de sac, pell, etc.. En cas de pluja no s’admetran
plàstics a la vista, en tot cas lones impermeabilitzades.
No es poden utilitzar balances electròniques, calculadores o altres aparells elèctrics
sense tapar-los o disfressar-los.
Vestuari: És indispensable anar vestits i calçats d’acord amb l’època medieval. No
es podran mostrar rellotges, ulleres de sol ni qualsevol altre component que no
s’adeqüi amb l’entorn. Tampoc es podrà utilitzar el telèfon mòbil dins de la parada i
de cara al públic. Es obligatori que els vestits siguin complerts amb tots els seus
elements, no només la part de dalt.
Producte: no es poden utilitzar bosses de plàstic ni paper de diari per embolicar els
productes de venda. Si els pots de vidre porten tapa metàl·lica, haurà d’estar
coberta amb tela de sac.
No es permet la venda de begudes en llauna.
No es permet l’exposició d’ampolles de begudes tipus Coca-cola, Fanta, ......
Els expositors no podran variar la mercaderia objecte de venta sense prèvia
autorització de l’organització.
Tots els productes que es comercialitzin en el mercat medieval hauran de complir la
normativa vigent específica que correspongui en cada cas.
Els productes alimentaris hauran estar etiquetats segons la normativa vigent.
Vigilància: el recinte de la Fira de l’Aixada disposarà d’un servei de vigilància
durant les nits del 26 al 27 de febrer i del 27 al 28 de febrer entre les 20.30 i les
9.30 hores. Malgrat això, l’organització no es fa responsable dels danys que per
robatori o furt es puguin causar i aconsella als participants que no deixin cap
material valuós a la parada.
Connexions elèctriques: la potència màxima de connexió als punts de llum serà de
2000 Watts per parada. Les bombetes utilitzades han de ser de baix consum i
dissimulades al màxim a l’interior de la parada. Els paradistes es responsabilitzen
de mantenir una correcta connexió elèctrica a la protecció magneto tèrmica. Si es
necessària potència extra s’haurà de comunicar al full d’inscripció.
Distribució d’espais: la distribució d’espais que realitzarà l’organització serà
inalterable. No es podrà modificar ni el número de metres ni la ubicació. Cada
paradista acceptat tindrà una identificació que s’haurà de col·locar en un espai
visible de la parada.
Normativa Covid19:
• L’ús de mascareta és obligatori pels venedors.
• Cal netejar i desinfectar amb freqüència les parades. Prestant atenció
especial a taulells i taules o altres elements de les parades.
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Caldrà disposar de gel hidroalcohòlic.
Els treballadors tindran sempre a la seva disposició gel hidroalcohòlic o
desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats per l’autoritat
sanitària competent per rentar-se les mans.
Es obligatori que cada treballador netegi la seva roba de treball diàriament
al finalitzar cada jornada.
Hauran d’atendre als seus clients darrera el taulell per respectar les
distàncies de seguretat.
No es podran posar a disposició dels clients productes de prova no destinats
a venda (com cosmètics, productes de perfumeria i semblants)
S’evitarà la manipulació simultània de productes i diners o altres mitjans de
pagament. Amb aquesta finalitat es recomanable que si hi ha més d’un
treballador, sempre sigui el mateix el que s’encarregui de cobrar.
La manipulació de productes d’alimentació requerirà la neteja de mans amb
aigua i sabó o gel hidroalcohòlic després de cada servei, també en el cas
que s'utilitzin guants els quals a banda de la neteja es canviaran amb
freqüència. L'ús de guants per part dels venedors només és obligatori en el
supòsit que tinguin una ferida a la mà que cal protegir. Es poden habilitar
parades de venda de productes alimentaris que no siguin per a consum
immediat. Per tant, la venda de menjar i beure ha de ser per emportar i no
es pot consumir a la via pública. No es podran vendre productes alimentaris
en modalitat d’autoservei i d’altres productes a granel.
Perfumeria : pel que fa a fragàncies o altres productes dispensats mitjançant
dosificador, el responsable de la parada ha de garantir que els clients
disposen de guants i gel hidroalcohòlic per tal que puguin fer-ne ús abans i
després de cada prova. Els testers del material que té contacte amb la pell
(labial, ombres....) , el responsable de la parada ha de garantir que els
materials emprats per a cada mostra siguin d’un sol ús.
En el cas de calçat i accessoris (barrets, bufandes....) es disposarà de mitjons
d’un sol ús, bosses de plàstic o cel.lulosa per tal que els clients que ho
demanin els puguin utilitzar per emprovar-se els productes. Si el client es
prova una peça que no compra el titular de la parada implementarà les
mesures necessàries per higienitzar la peça abans de facilitar-la a altres
clients.
Bijuteria, rellotgeria i semblants: els articles exposats estaran coberts amb
plàstic transparent que permeti la visió però no el contacte. El client no
tocarà cap superfície si no és amb guants propis, que caldrà netejar amb gel
hidroalcohòlic. El client no podrà tocar les mercaderies, serà el comerciant qui
les mostrarà. Es disposarà de cobertes de plàstic d’un sol ús (per exemple
film) que estaran a disposició dels clients per cobrir-se la part necessària del
cos quan s’emprovi un article. Les peces que el client s’emprovi cal
desinfectar-les,
Confecció /Tèxtil: s’exposarà una mostra de les peces representatives de la
col·lecció i la resta de gènere estarà empaquetat i guardat per talles per a
dispensar-lo quan el comprador hagi triat. Si un client s’emprova una peça
que no compra el titular de la parada implementarà les mesures necessàries
per desinfectar la peça abans de facilitar-la a d’altres clients. Quan les
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peces a disposició del client es mostrin sobre la mateixa superfície apilades o a
feixos, els clients faran servir guants d’un sol ús facilitats pel venedor.
•

Altres:
Requeriments artístics: els expositors s’hauran d’adequar als requeriments de
l’organització en el desenvolupament dels espectacles de la Fira.
Retolació de parada: és preferible que sigui en català així com qualsevol
publicitat visible. Els rètols hauran de ser de caire medieval.
Tavernes: és obligatori tenir els preus a la vista dels visitants
Elements perillosos: tots els elements de cuina perillosos s’han de comunicar a
l’organització (bombones de gas, graelles, rostidors..).. i han de quedar protegits
i apartats dels visitants i no visibles.
Reproducció de música: no es permet la reproducció de música sense
l’autorització de l’organització
Us de graelles: els paradistes han de col·locar obligatòriament sorra o moqueta
sota la graella per evitar tacar el terra. Finalitzada la fira hauran de recollir
correctament les brases i no deixar-les enceses i/o escampades pel terra. Els
paradistes hauran de disposar d’un extintor.

REQUISITS MÍNIMS DE LES PARADES ALIMENTÀRIES EN MERCATS NO SEDENTARIS, FIRES
I ALTRES ESDEVENIMENTS
Per tal de garantir la seguretat dels aliments de les parades alimentàries de fires, mostres i
mercats no sedentaris, els titulars de les parades hauran de complir amb uns requisits mínims en
relació amb la higiene i la seguretat dels aliments, tenint en compte que s’aplica el criteri de
flexibilitat que preveu la normativa (Reglament CE 852/2004) per a aquest tipus d’activitats.
•

•
•

•

•

Les parades que tenen productes alimentaris que necessiten temperatures regulades
per conservar-se i tots aquells que així ho indiquin les condicions de conservació
del fabricant, han de tenir els equips adequats i amb capacitat suficient per
mantenir-los. Aquests equipaments han de tenir termòmetre apte per ús alimentari per
comprovar la temperatura, registrar-la . Cal anotar les incidències sofertes en els
aparells i les mesures adoptades. En cas que disposin d’il·luminació dins la vitrina
aquesta haurà d’estar protegida.
Cal garantir que no es trenca la cadena del fred dels aliments en cap moment: s’han
de transportar, emmagatzemar i conservar a la temperatura adient des del lloc
d’origen, durant tota d’exposició/venda i, de nou, fins al retorn al punt de partida.
Cap aliment sense envàs o embolcall pot estar a l’abast del públic. Han d’estar
protegits per vitrines o pantalles protectores (amb l’excepció de fruites i verdures que
es puguin rentar i/o coure, que s’hauran de manipular sense tocar-les amb les mans),
per preservar-los de la contaminació, els insectes i la manipulació del públic. També
han d’estar protegits de les inclemències meteorològiques (sol, pluja, vent,...) i altres
possibles fonts de contaminació creuada (fums, brutícia, animals,...) amb tendals o altres
sistemes adequats.
Els materials, les superfícies, els estris en contacte amb els aliments i els materials dels
elements de protecció hauran de ser de fàcil neteja i desinfecció, aptes per estar en
contacte amb els aliments, no absorbents ni porosos i que no puguin transmetre cap
substància cap als aliments. Han de ser resistents i estar en bon estat de conservació.
Hi ha d’haver accés a aigua potable per garantir la neteja dels utensilis i del
personal mentre es desenvolupa l’activitat. Si no és possible, el responsable de la
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•

parada ha de tenir previst un sistema alternatiu de neteja. És permès substituir l’aigua
potable per l’ús de tovalloleta humida o gels d’alcohol per les mans i polvoritzadors que
continguin una solució sabonosa i una altra de desinfectant d’ús alimentari, sempre que NO
es tracti d’un establiment/parada de venda de carn fresca i preparats carnis, productes de
la pesca i l’aqüicultura, pollastres a l’ast i altres menjars/plats preparats, productes de
pastisseria amb nata o crema, llet crua i/o derivats làctics frescos on NO és permesa la
substitució de l’aigua potable per altres sistemes d’higienització (han de
disposar d’aigua potable, ja sigui per mitjà de la connexió a la xarxa general o per
dipòsits d’aigua amb una capacitat mínima de 50 litres) i han de comptar amb
dosificador de sabó, paper eixugamans d’un sol ús protegit i aixeta de tancament no
manual o altre sistema que pugui garantir una correcta higienització de mans,
superfícies i estris.
• Els taulells d’exposició dels aliments han d’estar a una alçada suficient que permeti
netejar, desinfectar i comprovar-ne l’estat per sota (producte exposat a 80 centímetres
del terra coma mínim).
• Les manipulacions han de ser higièniques. Cal disposar dels equips, estris i superfícies
de treball adients, encara que només es faci venda a granel o es fraccionin peces o
envasos . Les manipulacions més complexes (cocció, afegit d’ingredients, modificació del
producte final,...), només es podrà fer en instal·lacions cobertes i tancades per almenys
tres de les quatre bandes amb estructures rígides i tant les superfícies de manipulació
com tota la zona interior de la parada hauran de complir tots els requeriments
exigibles als establiments fixes i no permetre l’accés del públic ni altres agents
contaminats al seu interior.
• El personal ha de dur roba de treball neta i exclusiva per la feina .
• Els envasos han de ser de material apte per a l’ús alimentari i han d’estar protegits de
fonts de contaminació ambientals, físiques, químiques o biològiques, ...
• Cal mantenir la parada en un estat correcte de neteja i ordre. Els productes de neteja i
desinfecció caldrà guardar-los aïllats i tapats. Cal disposar de recipients
d’escombraries amb tapa d’accionament no manual per a les restes orgàniques.
• Cal que els productes a la venda s’acompanyin de la informació obligatòria (etiquetes
per als productes envasats o rètols per productes a granel) i que se’n pugui realitzar la
traçabilitat i conèixer els ingredients i possibles al·lèrgens en cas de poder-los contenir.
• Cal disposar de les descripcions i registres dels autocontrols: Pla de neteja i desinfecció,
pla de control de temperatures ( si s’escau ), pla de control de proveïdors i pla de la
traçabilitat dels productes i acreditar que tot el personal manipulador de la parada
disposa de formació en seguretat i higiene alimentària adequada a les activitats i
manipulacions que realitza.
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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ VENDA NO SEDENTÀRIA.
AIXADA 2021. Del 20 al 30 de gener de 2021
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms .....................................................................NIF o NIE..................................
Adreça........................................................................................................................................
Població.....................................................................................................Codi Postal............
Telèfon:.................................................. Telèfon mòbil...........................................................
Correu electrònic......................................................................................................................
DADES FISCALS
Nom Fiscal ........................................................................................CIF..................................
Adreça........................................................................................................................................
Població.....................................................................................................Codi Postal............
Telèfon:.................................................. Telèfon mòbil...........................................................
Correu electrònic......................................................................................................................
Vaig participar en l’edició 2020?
NO______
Metres de parada sol·licitats
No s’acceptaran parades de més de
quatre metres lineals

SI________

Total de metres lineals:...............................
Metres de venda:........................................
Metres de demostració/taller:....................
Metres de fondària de la
parada:..................

□ Artesà

□ Artesà Alimentari

□ Artesà Cosmètic

Producte
Relació de productes que es posaran a la
venda .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................
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DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19

El expositor declara que coneix el context actual de pandèmia COVID-19 i es
compromet a conèixer i complir els protocols establerts per participar en aquesta
activitat firal, d’acord amb les mesures recomanades per l’OMS, les autoritzats
sanitàries i la mateixa organització firal.
Aquests protocols estaran accessibles al web de l’esdeveniment i també es podran
sol·licitar per correu electrònic.
Declara també no haver estat en contacte directe amb una persona que hagi donat
positiu de COVID-19 els últims 14 dies i n’informaria l’entitat organitzadora en el cas
que detectés algun canvi d’estat de salut compatible amb aquesta simptomatologia
mentre duri la seva participació en aquesta activitat.
En el cas de manifestar-se els símptomes durant la permanència al recinte, acudirà
immediatament al punt d’assistència mèdica més proper perquè es puguin fer les
comprovacions pertinents.
I perquè així consti, signo aquesta declaració de responsabilitat i consent explícitament
el tractament de les dades facilitades.

Nom i cognoms:
DNI/NIE/Passaport:
Data i localitat:
Nom de l’esdeveniment: Fira de l’Aixada
Signatura:
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER L’AUTORITZACIÓ DE LA VENDA DE
PRODUCTES EN FIRES I MERCATS NO SEDENTARIS
DADES DE LA FIRA O MERCAT
Nom de la Fira o Mercat: FIRA DE L’AIXADA. Mercat Medieval de La Llum. Dies 27 i 28 de febrer de
2021
El/La sotasignat/da sol·licita autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària i a
aquests efectes DECLARA responsablement:
•

Que compleix els requisits establerts a la normativa vigent, i en particular a l’Ordenança municipal
reguladora de la venda no sedentària, i es compromet a mantenir-ne el compliment mentre duri l’exercici
de l’activitat.
• Que reuneix les condicions exigides per la normativa específica reguladora aplicable a l’activitat i als
productes en venda.
• En cas de venda de productes alimentaris, que compleix els requisits establerts a la legislació higiènicasanitària bàsica i específica del sector de l’activitat.
• Que disposa de certificat o titulació acreditativa d’haver realitzat la formació exigible en matèria
alimentària, si s’escau.
• Que està donat/da d’alta en el cens d’obligats tributaris i que es troba al corrent de compliment de les
obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i l’Ajuntament de Manresa i amb la Seguretat Social.
Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació
d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, la Hisenda municipal o amb
la TGSS a través de certificats telemàtics.
• Que disposa dels documents de cotització de la Seguretat Social TC1 (rebut de liquidació de
cotitzacions) i TC2 (relació nominal de treballadors). Aquesta declaració comporta l’autorització a
l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació del compliment d’aquestes obligacions.
• Que està al corrent de pagament dels tributs que les ordenances fiscals municipals estableixin per aquest
tipus d’ocupació del domini públic.
• Que disposa de la corresponent targeta de transport, en els casos que l’activitat així ho requereixi, o que
està en condicions de disposar-ne en el moment d’iniciar l’activitat.
• Que disposa de la pòlissa de responsabilitat civil i el rebut d’estar al corrent de pagament que
garanteix els riscos derivats de l’exercici de l’activitat o que està en condicions de disposar-ne en el
moment d’iniciar l’activitat.
• En el cas d’estrangers, que compleix amb les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria
d’autorització de residència i treball.
• Que està en possessió de la documentació acreditativa del que ha manifestat i es sotmet a les facultats
de comprovació que té atribuïdes l’Ajuntament de Manresa, en qualsevol moment que li sigui requerit.
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat de les
dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan competent, deixar sense efecte el tràmit corresponent i
arxivar-ne les actuacions, així com emprendre les mesures sancionadores que se’n pugui derivar.
Nom i cognoms del titular o representant legal:
DNI/NIF/NIE :
Signatura i data :
Manresa ,
de
de
De conformitat amb la legislació de protecció de dades, us informem el següent:
Responsable del tractament
Ajuntament de Manresa (Plaça Major, 1 08241 Manresa )
Tel. 93 878 23 00
www.manresa.cat
Finalitat del tractament
Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals
Drets de les persones interessades
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament
i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o
mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
Informació addicional
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.manresa.cat/lpd
 Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada
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Si feu venda productes alimentaris : Marqueu amb una “X“ la opció que es correspongui
a la vostra situació:
1.-El seu establiment/ parada disposa
de vitrina o sistema de protecció per
als aliments que exposa ?
SI
NO
2.-Veneu exclusivament aliments que no requereixin temperatures regulades
SI
NO
En cas que la resposta sigui afirmativa i els aliments exposats i a la venda requereixin de
conservació a temperatures regulades ( fred o calor, mireu les etiquetes). Disposeu de l’equip
necessari ( neveres, expositor refrigerat, termòmetres,...) i funcionen correctament?
SI
NO

3.- Feu alguna manipulació del producte alimentari ?
SI Fraccionat ( partir formatge, pa, coques, embotits,...), elaboració i/o cocció,...contesteu la
pregunta 4
NO  Només venda de productes envasats, passeu a la pregunta 5
4.- Disposeu d’un sistema per la higienització de mans i utensilis durant la fira/mercat?
SI
NO

5.-Podeu garantir que cap caixa o envàs que contingui producte alimentari es trobarà
dipositat sobre el terra mentre duri l’esdeveniment ?
SI
NO 
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