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PROJECTE: XI Mostra d’Entitats - 2018 

 
 

1. Definició 
 

La  Mostra d’Entitats de Barberà del Vallès és un espai on les entitats fan difusió de les 
seves activitats, per tal que la ciutadania conegui totes les opcions associatives que 
existeixen a la població.  
 
Aquest projecte també potencia les relacions i la comunicació entre entitats, amb 
l’objectiu de crear un espai comú de diàleg i participació. 
 
Aquesta activitat es realitza de forma bianual. La darrera edició de la Mostra es va 
celebrar els dies 28 i 29 de maig de 2016. Al 2017 es va proposar celebrar a finals de 
setembre, el 30 de setembre i 1 d'octubre, arrel de les valoracions de les darreres 
edicions de la Mostra d'Entitats i el resultat dels qüestionaris d'avaluació realitzats per les 
associacions i entitats participants. Finalment, la XI edició de la Mostra es va decidir 
ajornar degut a la conjuntura social i política que va viure el país al voltant d'aquestes 
dates. 
 
Enguany recuperem i actualitzem el projecte consensuat amb totes les entitats i 
proposem la seva celebració pels dies 29 i 30 de setembre de 2018.  
 

 

 

2. Objectius 2018: 
 

• Fomentar l’associacionisme i la participació ciutadana. 
 

• Consolidar la Mostra com un espai obert a la relació i comunicació entre entitats. 
 

• Potenciar que la població conegui les diferents associacions existents, pugui 
informar-se de primera mà i disfrutar de les seves activitats. 

 

• Fomentar la participació de les entitats, per tal de crear i executar entre tothom el 
programa d’activitats i la distribució d’espais de la Mostra.  

 

• Centrar l’atenció de la Mostra en la presentació de projectes i programes 
d’actuació.  

 

• Incrementar el coneixement mutu entre les persones que integren les entitats. 
 

• Adequar les infrastructures afavorint la sostenibilitat del projecte. 
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3. Calendari i horaris: 
 

Per a l’edició de la Mostra d’aquest any, les dates de celebració seran els dies 29 i 30 de 
setembre de 2018. 
 

• Obertura de carpes al públic i realització d’activitats paral·leles:  
 
o Dissabte matí de 12 a 14 hores 
o Dissabte tarda de 17 a 21 hores 
o Diumenge matí de 11 a 14 hores  
 

• Muntatge i decoració de les carpes per part de les entitats: Dissabte de 9 a 12 
hores.  

 

• Desmuntatge de la decoració de les carpes per part de les entitats: Diumenge a 
partir de les 14 hores. 

 

 

4. Ubicació i espais: 
 
La XI Mostra d’Entitats es realitzarà a la Plaça de la Vila, on s’ubicaran les carpes de les 
entitats, la carpa municipal, l’escenari, l’espai polivalent i l’espai xerrades. 
 
 

1. Espai de carpes on les diferents entitats, de manera individual o compartida amb 
altres entitats exposaran informació de la seva entitat i atendran al públic visitant. 

 
Cada entitat podrà disposar –prèvia sol·licitud i compromís de muntatge, 
desmuntatge i ús- d’una carpa de 3 x 3 metres amb laterals coberts i espai frontal 
extraïble, aquests seran de lona. Mentre que la part del darrera de la carpa serà 
rígida, de melamina. Aquestes carpes disposaran de:  

• 1 taula de 2 x 0,80 m. 

• 3 cadires plegables. 

• Sistema d’il·luminació.  

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

• 1 extintor homologat. 

• 1 rètol de vinil amb el nom de l’entitat i el logotip de la Mostra. 
 

Qualsevol tipus de material que necessitin les entitats per decorar la carpa i/o per 
fer les activitats, a banda del material relacionat anteriorment, el qual l’ofereix 
l’Ajuntament, haurà de ser aportat per l’entitat. 
 
Tot el muntatge de l’espai interior i decoració de la carpa,  la responsabilitat de la 
seva obertura i permanència de personal informador durant els horaris d’obertura 
de la Mostra i la neteja interior del mateix seran a càrrec de l’entitat que en fa ús.  
 
Les carpes no podran contenir cap element no homologat o que pugui suposar un 
perill per a les persones visitants o informadores que estan al mateix.  
  
El muntatge i el desmuntatge hauran de ser realitzats en els horaris establerts.  
  
Per tal de disposar de la carpa, l’entitat haurà de sol·licitar-la al presentar la 
instància de sol·licitud de participació a la Mostra. 
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L’adjudicació de la carpa es farà en funció dels espais i d’un sorteig entre les 
diferents entitats participants.  
 

 
2. Espai de xerrades: En aquest espai, les entitats programaran les conferències, 

els passis de documentals, les taules rodones, les lectures de poesies... que 
serviran per donar a conèixer les activitats que organitzen. 

 
Aquest espai, ubicat en una carpa de 5 x 10, es situarà a la Plaça de la Vila 
cantonada amb el c/ Consell de Cent. Cada entitat disposarà d’un màxim de 50 
minuts per a la realització de la seva activitat. 
 
En la mateixa instància de sol·licitud de participació a la Mostra, les entitats 
hauran d’indicar el tipus d’activitat a realitzar, les necessitats tècniques de la 
mateixa i  la preferència d’horaris per desenvolupar-la.  
 
En funció dels horaris establerts s’adjudicarà un dia i hora per a la realització de 
l’activitat proposada.  
 
Característiques d’aquest espai i del material que contindrà a disposició de les 
entitats:   

• 40 cadires.  

• 2 taules de 2 x 0’80m i 3 cadires per ponents. 

• Equip de sonorització de 600w.   

• 4 micros de taula i un micro sense fils (de mà).  

• Un reproductor de DVD i CDs.   

• Un ordinador, un projector i una pantalla. 
 

Qualsevol altra condició tècnica necessària pel desenvolupament de l’activitat 
haurà de ser aportada per l’entitat. 

 
 
 

3. Espai polivalent: Durant els horaris d’obertura de la Mostra s’habilitarà un espai 
obert, amb el perímetre limitat per tanques de plàstics, que les entitats podran 
utilitzar per a petites mostres esportives, jocs, tallers... Aquest espai s’ubicarà al 
carrer Verge de l’Assumpció cantonada Av. Generalitat. 

 
S’establirà una agenda d’actes dins de l’horari en què la Mostra estigui oberta al 
públic.  
 
Cada entitat disposarà d’un màxim de 50 minuts per a la realització de la seva 
activitat. 
 
Per tal de disposar d’aquest espai, l’entitat haurà de presentar una instància de 
sol·licitud de participació a la Mostra, indicant de quin tipus d’activitat es tracta, les 
necessitats tècniques de la mateixa i  la preferència d’horaris per desenvolupar-la.  
 
En funció dels horaris establerts s’adjudicarà un dia i hora per a la realització de 
l’activitat proposada.  
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Característiques d’aquest espai i material que contindrà a disposició de les 
entitats:   

• Un espai a l’aire lliure de 20 x 5 m. amb un perímetre limitat per tanques de 
plàstic. 

• 10 taules pleglables de 2 x 0,80 m.  

• 20 cadires plegables.  

• Equip de so i micròfon de mà. 
 
Qualsevol altra condició tècnica necessària pel desenvolupament de l’activitat 
(material esportiu, mobiliari, senyalitzadors...) haurà de ser aportada per l’entitat 
que organitzi l’activitat.  
 
 

4. Espai Escenari :  Espai per a la realització d'espectacles de dansa, cant, teatre ... 
L’espai escenari es situarà al Pg. Dr. Moragas  on es podran dur a terme diferents 
activitats la tarda del dissabte. Cada entitat disposarà d'un màxim de 50 minuts 
per a realitzar la seva intervenció. 

 
 Característiques de l'aquest espai i material que contindrà: 

• Tarima de 6x6 m. 

• 100 cadires plegables. 

• 1 equip de so i 2 micròfons. 
 

 
5. Carpa Municipal: L’Ajuntament disposarà d’una carpa 3 x 9 m, en la qual 

exposarà determinats projectes, amb el suport del personal del Gabinet de 
l'Alcaldia i Comunicació principalment. 

 
 
 6. Espai de WC. S’habilitarà un espai de 2 WC dins del recinte, un d’ells per a 
 persones amb diversitat funcional.  
 
 
7. Espai de contenidors de reciclatge i rebuig: S’habilitarà un espai on persones 
 visitants i entitats puguin dipositar les deixalles. 

 
 
Tot el recinte disposarà de la il·luminació adient i d’un servei de vigilància permanent 
durant el cap de setmana que duri la Mostra i els dies que estiguin muntades les carpes a 
la Plaça de la Vila. 
 
 

5. Activitats paral·leles: 
 

 
5.1 Les activitats de difusió de les entitats: La programació de la Mostra es nodreix de les 
activitats regulars que duen a terme les associacions (conferències, taules rodones, 
concerts, teatre, demostracions esportives...), les quals es duran a terme  als espais 
assenyalats anteriorment. 
 
 
5.2 Les activitats programades funcionaran en el mateix horari de la Mostra i es duran a 
terme de forma simultània.  
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6. Entitats convidades a la participació: 
 
Les entitats que es podran acollir a la utilització de les carpes i els espais de participació 
seran totes les entitats sense finalitat de lucre, legalment constituïdes de Barberà del 
Vallès o aquelles, que encara que no tinguin el seu domicili social al municipi, portin a 
terme el seu programa d'activitats en aquesta ciutat i sigui la ciutadania de Barberà del 
Vallès la beneficiària del mateix. La Mostra d’Entitats no preveu la participació de partits 
polítics ni sindicats. 
 
Per participar serà requisit imprescindible presentar en el registre general de l’Ajuntament 
la instància de sol·licitud de participació.  
 
 

7. Calendari aproximat i Pla de treball: 
 
 

23 de maig 
 
Aprovació del projecte XI Mostra d'entitats per a la junta de govern 
local 

25 de maig 

Enviament correu electrònic a les entitats adjuntant el projecte de la 
Mostra d'Entitats aprovat per junta de govern i obrint el termini per 
a la presentació d'instàncies de sol·licitud de participació a la 
Mostra d'Entitats 

15 de juny 
Data límit de presentació d’instància de sol·licitud de participació a 
la Mostra d’Entitats 

21 de juny 
Reunió d’explicació final de l’estructura de la Mostra i sorteig de 
carpes a les entitats 

25 al 28 de 
setembre  

Muntatge de la infrastructura de la mostra.  

29 de setembre, 
de 9 a 12h.  

 
Muntatge de les carpes per part de les entitats. 

29 i 30 de 
setembre  

  

 
Celebració de la XI Mostra d’Entitats. 

30 de setembre  
 a partir de les 14 

h. 

 
Desmuntatge de les carpes per part de les entitats. 
 

6 d'octubre 
Reunió valoració de la Mostra d’Entitats amb les entitats 
participants 
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