
 
 

 

 

 
 

MÉS MARQUES QUE MAI A FIRAREBAIXA!  
La 22a edició presentarà novetats,  tallers, nous serveis i una imatge renovada. 

 

 

Les millors ofertes de la província de Girona tornen amb Firarebaixa que obre les seves 

portes el dia 5 de febrer. L’horari d’obertura és de dimecres a dissabte de 10 a 21 h i el 

diumenge de 10 a 20 h. Com sempre, l’entrada al saló és gratuïta. 

 

Aquest any hi ha novetats i activitats que esdevindran el complement perfecte per al 

que és l’aparador de referència de les rebaixes gironines amb més de 100 expositors 

que, un any més, presenten les millors ofertes de marques tant conegudes i  

reconegudes com Munich, Moschino, Mandarina Duck, Desigual, Replay, Armani, Ikks, 

Chantelle, Miss Sixty, Fornarina, G-Star, Custo BCN, Purifiación García, Vans, Timberland, 

Calvin Klein, Camper, Andrés Sardá, Carolina Herrera, Nero Jardini, Camper, Jack & 

Jones...  

 

El primer que sorprendrà els visitants és el canvi d’imatge del Saló que es renova per tal 

que tots aquells que el visitin puguin gaudir d’un espai més homogeni i confortable. De 

ben segur també els cridarà l’atenció la pantalla gegant situada a la façana del Palau de 

Fires i que anirà informant als visitants dels establiments que formen part de 

Firarebaixa.  

 

 



 

Una altra de les innovacions destacades d’aquesta edició és el TALLER D’ESTILISME que 

ens donarà les claus per estar a la última en moda i maquillatge. L’experta en moda, 

personal shopper i blogger de Los secretos de mi perchero, Maribel Espeso juntament 

amb la maquilladora professional de Le petit Salon Yasmin Tenorio, ens mostraran les 

últimes tendències a més d’ensenyar-nos a combinar-les. Aquests tallers estan 

programats pel dia 7 a les 18 h i el 8 a les 12.30 h. Atès que l’aforament és limitat, recomanem 

fer pre-inscripció a info@firagirona.com indicant dia i hora triats. 

 

Facilitats per als pares - Els visitants que vinguin acompanyats de nens ho tindran més 

fàcil per poder firar-se perquè aquest any disposaran d’un servei gratuït de guarderia per 

tal de facilitar-los la visita. En aquest espai els nens podran jugar mentre els pares 

gaudeixen de les seves compres.  

A més, per poder aprofitar al màxim el temps de compres en aquesta edició hi haurà un 

servei de cafeteria amb entrepans, pizzes, amanides i postres a més de diversos espais 

de lleure repartits per tota la zona d’exposició per poder fer un mos.  

Per altra banda, i degut al gran èxit de les desfilades de moda que van ser una de les 

grans novetats de la passada edició, aquest any repetim. Les desfilades es faran el dijous 

i el divendres  a les 5:30 de la tarda i el dissabte 9 i el diumenge 10 a les 12 al Nivell 2 del 

Palau de Fires.  

 

FIRAREBAIXA un any més torna a ser el referent de les rebaixes de la ciutat així com de la 

província: el gran aparador amb la millor oferta de productes als millors preus 

concentrat en un únic espai, el Palau de Fires. 


