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Normativa de la XI Mostra d'Entitats: 
 
 
Horaris generals de la XI Mostra 
 

• Dissabte, 29 de setembre 12 a 14 hores 

• Dissabte, 29 de setembre de 17 a 21 hores.  

• Diumenge, 30 de setembre de 11 a 14 hores. 
 
 
Horaris del muntatge de les carpes (per part de l'entitat) 
 

• Dissabte, 29 de setembre de 9 a 12 h.  
 
 
Horaris del desmuntatge de les carpes (per part de l'entitat) 
 

• Diumenge, 30 de setembre a partir de les 14 h. 
 

 

Carpes 
 

• Mides 3 x 3 metres.  

• Les carpes tindran els laterals de lona i la part del darrera serà rígida, de 
melamina, el que facilitarà poder-hi  penjar objectes, no es podrà clavar res, 
només enganxar amb cinta adhesiva. A més, tindrà una lona-porta. 

• No es poden vendre objectes ni menjar en els estants.  

• S’ha d’evitar de deixar objectes de valor, en horaris que no hi hagi cap 
responsable de l’entitat. 

• Sempre hi ha d’haver algú a la carpa a les hores programades per la Mostra, per 
dur a terme les tasques d’informació, seguiment i d’altres que siguin necessàries. 

• Si es posa música a les carpes, s’ha de vigilar el volum, per tal d’evitar-nos 
conflictes amb les altres entitats veïnes. També, si es realitza alguna activitat 
dins la carpa, s’ha de fer el possible per no molestar les altres associacions. 

 
   

Mobiliari i elements per les carpes facilitats per l’Ajuntament 
 

• 3 cadires plegables. 

• 1 taula de 2 x 0’80 metres. 

• Sistema d’il·luminació i quadre de llum amb sistema de protecció. 

• Endolls suficients i amb la potència adient per connectar 3 aparells (TV, 
reproductor DVD i ordinador). 

• 1 extintor homologat. 

• 1 rètol de vinil amb el nom de l’entitat i el logo de la Mostra. 
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Contenidors de reciclatge i rebuig 
 

• Hi hauran contenidors situats a diferents punts de la plaça. Es cosa de tothom 
mantenir els espais nets. 

 
 
Espais i activitats 
 

• Les activitats i les intervencions  que es realitzin a la Mostra han de ser 
respectuoses amb la llibertat de pensament i sempre partint de la base dels drets 
humans. 

• S’han de respectar els horaris i els espais per a que totes les entitats puguin 
participar còmodament. 

• Els horaris programats per a cada activitat s’han de complir, amb rigorositat. Cada 
entitat disposarà d'un màxim de 50 minuts per a realitzar la seva intervenció i 
s’acabarà 10 minuts abans de que hagi de començar la següent activitat. 

• Després de cada activitat s’ha de recollir tot, i deixar-ho net, per tal que pugui ser 
fet servir per un altre entitat. 

• S’han de respectar els materials que hi hagin a cada espai, i si hi ha algun 
problema comunicar-ho directament a alguna de les persones organitzadores. 

 
 
Seguretat 
 

• Hi haurà un servei de vigilància en el recinte de la mostra durant les 24h. 

• De tota manera, cal pensar en no deixar objectes de valor a la carpa en cap 
moment, a no ser que hi hagi algú de l’entitat controlant l’espai.  

 
 
 

 
 
Nom de l’entitat: 
 
 
Responsable: 
 
 
Rebut / data : 
 

 

 

 


