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PROJECTE: XI Mostra d’Entitats - 2017 
 
 

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 seva 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. Excepcionalment, la darrera edició de la 
Mostra es va celebrar els dies 28 i 29 de maig de 2016. Aquest any, fruit de la valoració 
de les entitats, es proposa tornar a celebrar a finals de setembreà la XI edició de la 
Mostra.  
 

 

2. Objectius 2017: 
 
• 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 infraestructures afavorint la sostenibilitat del projecte. 
 

 

3. Calendari i horaris: 
 

Per a l’edició de la Mostra d’aquest any, les dates de celebració seran els dies 30 de 
setembre i 1 d'octubre de 2017. 
 

• 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. 
 
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 situaràà a la Plaça de la Vila 
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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.  
 
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.  

 
 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 l'assistència del personal del departament de 
Comunicació. 

 
 
 6. Espai de WC. S’habilitarà un espai de 2 WC dins del recinte, un d’ells per a 
 persones amb discapacitat.  
 
 
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. 
 
 
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 simultànea.  
 
 
 
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. 
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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: 
 

7 de juny 
 
Aprovació del projecte XI Mostra d'entitats per a la junta de govern local 

9 de juny 
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 

7 de juliol Data límit de presentació d’instància de sol.licitud de participació a la 
Mostra d’Entitats 

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

26 al 29 de 
setembre  Muntatge de la infraestructura de la mostra.  

30 de setembre, de 
9 a 12h.  

 
Muntatge de les carpes per part de les entitats. 

30 de setembre i 
 1 d'octubre 

 
Celebració de la XI Mostra d’Entitats. 

1 d'octubre  
 a partir de les 14 h. 

 
Desmuntatge de les carpes per part de les entitats. 
 

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



 

8. Pressupost i aplicacions pressupostàries: 
2017 600 924 22602 Publicitat i Propaganda    

Concepte Import sense IVA IVA Import amb IVA 

PUBLICITAT I COMUNICACIÓ  
Disseny, impressió i muntatge de 2 rollups; Tractament per millorar el nou logo; 
Disseny i impressió de rètols i tríptics; Disseny de l'anunci per la pàgina municipal, 
i Disseny i muntatge d'un quadre diploma 

1.580,00 € 420,00 € 2.000,00 € 

DECORACIÓ CARPA MUNICIPAL 1.580,00 € 420,00 € 2.000,00 € 

Total 3.160,00 € 840,00 € 4.000,00 €

    

2017 600 924 20300 Arrendaments    

Concepte Import sense IVA IVA Import amb IVA 

CARPES I SERVEIS AUXILIARS 
Lloguer i manteniment de 30 carpes 3x3 + tarima+moqueta+laterals+ accés amb 
rampa+ suport melanina 

7.688,28 € 2.043,72 € 9.732,00 € 

CARPES I SERVEIS AUXILIARS 
Servei de vigilància  

1.739,58 € 462,42 € 2.202,00 € 

CARPES I SERVEIS AUXILIARS 
Instal.lació WC portàtils 

348,39 € 92,61 € 441,00 € 

CARPES I SERVEIS AUXILIARS 
Lloguer e instal.lació mobiliari interior carpes 

357,87 € 95,13 € 453,00 € 

CARPES I SERVEIS AUXILIARS 
Lloguer i muntatge 1 carpa 5x10 - espai xerrades 

1.194,48 € 317,52 € 1.512,00 € 

CARPES I SERVEIS AUXILIARS 
Servei auxiliar de manteniment 

296,25 € 78,75 € 375,00 € 

CARPES I SERVEIS AUXILIARS 
Col.locar i treure rètols a cadascuna de les carpes 

487,43 € 129,57 € 617,00 € 

CARPES I SERVEIS AUXILIARS 
Transport, lloguer i col.locació de taules, cadires i tanques 

778,94 € 207,06 € 986,00 € 

CARPES I SERVEIS AUXILIARS 
Transport, lloguer i col.locació de moqueta 

142,99 € 38,01 € 181,00 € 

CARPES I SERVEIS AUXILIARS 
Transport, lloguer i col.locació d'extintors 

142,99 € 38,01 € 181,00 € 

INSTAL.LACIÓ ELECTRICA 
30 carpes i espais xerrades i polivalent 

744,97 € 198,03 € 943,00 € 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA general 3.010,69 € 800,31 € 3.811,00 € 

ENDESA 447,14 € 118,86 € 566,00 € 
Total 17.380,00 € 4.620,00 € 22.000,00 €

    

2017 600 924 22699 Altres Despeses Diverses    
Concepte Import sense IVA IVA Import amb IVA 

IMATGE I SO 
Escenari 

2.518,52 € 669,48 € 3.188,00 €

Presentacions escenari 238,58 € 63,42 € 302,00 €

Neteja viària dels espais mostra i contenidors 343,65 € 91,35 € 435,00 €

Neteja carpa municipal 59,25 € 15,75 € 75,00 €
Total 3.160,00 € 840,00 € 4.000,00 € 
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9. Normativa de la XI Mostra d'Entitats: 
 
 
Horaris generals de la VII Mostra 
 

• Dissabte, 30 de setembre 12 a 14 hore 
• Dissabte, 30 de setembre de 17 a 21 hores.  
• Diumenge, 1 d'octubre de 11 a 14 hores. 

 
 
Horaris del muntatge de les carpes (per part de l'entitat) 
 

• Dissabte, dia 30 de setembre de 9 a 12 h.  
 
 
Horaris del desmuntatge de les carpes (per part de l'entitat) 
 

• Diumenge, dia 1 d'octubre 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. 
 

 
 
 



 
 

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,  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 : 
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10. Model d'instància de sol·licitud de participació a la XI Mostra 
d'Entitats i declaració de compromís: 
 

 
Instància de sol·licitud de participació a la XI Mostra d’Entitats de Barberà del Vallès  
 
Dades de l'entitat: 
Raó social CIF 

 
 

Domicili a efectes de notificacions Nº Pis Porta 
 
 

Municipi C. Postal Adreça de correu electrònic Telèfon 
 
 

 
Dades de la persona representant (president/a): 
Nom i cognoms DNI 

 
 

Data en que va ser escollit/ida en assemblea general de socis i sòcies  
 
 
Telèfon  
 
 

Adreça de correu electrònic 

 
 
EXPOSA: 
 
1. Que l’entitat de la qual actuo com a representant està interessada en participar a la        

XI Mostra d’Entitats els propers dies 30 de setembre i 1 d'octubre de 2017 al 
municipi de Barberà del Vallès. 

 
2. Que l’entitat de la qual actuo com a representant coneix i accepta la normativa 

reguladora de la X Mostra d’Entitats, que estableix: 
 

a) Horaris: 
 
 Horaris generals de la XI Mostra 
 

• Dissabte 30 de setembre - matí de 12 a 14 hores. 
• Dissabte 30 de setembre - tarda de 17 a 21 hores.  
• Diumenge 1 d'octubre - matí de 11 a 14 hores. 

 
 Horaris del muntatge de les carpes (per part de les entitats) 
 

• Dissabte 30 de setembre, de 9 a 12 hores.  
 
 Horaris del desmuntatge de les carpes (per part de les entitats) 
 

• Diumenge 1 d'octubre, a partir de les 14 hores. 
 



 
 
 

 
b) Carpes 

 
• Mides 3 x 3 metres.  
• Les carpes tindran els laterals de lona i la part del darrera serà rígida. La part de 

darrera és un plafó de melamina, el que facilitarà poder-hi  penjar objectes però no 
es podrà clavar res, només enganxar amb cinta adhesiva. Les mides útils seran   
3 m d’amplada x 1.75 m d’alçada, comptant els peus 1.83 cm. A més, tindrà una 
lona-porta. 

• El material que es pot posar a l’interior de les carpes no ha d’ocupar més de     
2.10 m d’alçada, 1.5 m d’amplada i 1.5 m de fons. 

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

 
 

c) Mobiliari i elements per les carpes facilitats per l’Ajuntament 
 

• 1 taula de 2 x 0’80 metres. 
• 3 cadires plegables. 
• Sistema d’il·luminació. 
• Endolls suficients i amb la potència necessària 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. 
 
 

d) Contenidors de reciclatge i rebuig 
 

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

 
 

e) Espais i activitats 
 

• En cas d’elaborar algun producte alimentari caldrà fer-ho amb les màximes 
garanties de seguretat alimentària, per tant serà necessari cumplir amb les 
condicions d’higiene i seguretat alimentària establertes.  

• 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, 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 
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fet servir per un altre entitat. 
• S’han de respectar els materials que hi hagi a cada espai, i si hi ha algun 

problema comunicar-ho directament a alguna de les persones organitzadores. 
• A l'espai escenari es duran a terme activitats dissabte a la tarda. 

 
 

f) Seguretat 
 

• Hi haurà un servei de vigilància en el recinte de la Mostra durant les 24 hores. 
• 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.  
 
 

g) Entitats convidades a participar a la XI Mostra d’Entitats:  
 

• Les entitats que es podrán 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 i sindicats. 

 
 
SOL·LICITA:     
 
1. Que s’accepti la participació de la meva entitat en la celebració de la XI Mostra 

d’Entitats de Barberà del Vallès, en les condicions següents: 
 

a) L’entitat assegurarà que una persona responsable, nomenada per l’entitat 
prèviament, atendrà presencialment, a la carpa de l’entitat, al públic assistent 
durant els horaris de celebració de la XI Mostra d’Entitats. Això implicarà: 

 
• La custòdia dels espais cedits. 
• Posar-se en contacte prèviament a l'inici de les activitats i coordinar-se durant 

el calendari de realització de les activitats amb el personal tècnic responsable 
de la XI Mostra d’Entitats per tal de resoldre i coordinar aspectes d'obertura i 
manteniment de les instal·lacions. 

• Assegurar l’obertura i tancament dels espais cedits. 
  
b) És garantirà la conservació de les instal·lacions utilitzades, notificant al personal 

tècnic responsable de la XI Mostra d’Entitats de forma immediata qualsevol 
deteriorament de les mateixes. 

 
c) Per a la realització de les activitats s'aplicaran els criteris i reglament d'ús de les 

instal·lacions establert en la normativa que regeix aquesta edició de la Mostra 
d’Entitats. 

d) L’entitat organitzadora és coneixedora de tota la normativa legal que regula la 
realització de la mateixa  i assumeix les responsabiliats  que es puguin derivar 
per l’incompliment de  la seva aplicació.  

 
2. Disposar d’UNA CARPA:  SI  NO 



 
3. Compartir la carpa amb una altra entitat: SI  NO 

Nom de l’entitat amb la que sol·licitem compartir la carpa:  
 

4. Poder dur a terme una o més ACTIVITATS:  SI  NO 
 
En cas de sol·litar dur a terme una o més activitats s’haurà d’emplenar l’apartat següent i 
especificar, per a cada activitat, en quin dels tres espais següents es desitja dur a terme 
l’activitat o activitats organitzades:  

• A l’espai de xerrades (espai de xerrades i espectacles de petit format. L’espai 
consta de 40 cadires, 2 taules de 2 x 0’80 m i 3 cadires per ponents, equip de 
sonorització de 600 W, 4 micros de taula, 1 micro sense fils (de mà) i 1 
reproductor de DVD i CDs, ordinador, projector i pantalla). 

• A l’espai polivalent (espai per a la realització de tallers, jocs,... Espai a l’aire lliure 
de 20x5 m. amb un perímetre limitat per tanques de plàstic, 10 taules plegables de 
2x0,80 m, 20 cadires plegables, 1 equip de so i 1 micro de mà). 

• A l’escenari (espai per a la realització d’espectacles de dansa, cant, teatre… Espai 
a l’aire lliure amb tarima de 6x8 m., 100 cadires plegables, 1 equip de so i                    
2 micros). 

 
5. Dur a terme l’activitat: 
 
NOM DE L’ACTIVITAT: 
 

• Activitat conjunta amb una altra entitat:   SI  NO 

• Nom de l’altra entitat:  

• Breu descripció de l’activitat:  

 

 

 

 

• Horari de preferència: 

            Dissabte matí – Horari: 

            Dissabte tarda – Horari: 

            Diumenge matí – Horari: 

• Durada:  

• Espai sol·licitat (xerrades, polivalent o escenari): 

• Necessitats tècniques per a l’activitat (taules i cadires, tanques, microfonia,...):  

 
 

(aquesta demanda podrà ser atesa o no segons la peculiaritat de cada activitat) 
 
NOM DE L’ACTIVITAT: 
 

• Activitat conjunta amb una altra entitat:   SI  NO 

• Nom de l’altra entitat:  

• Breu descripció de l’activitat:  
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• Horari de preferència: 

            Dissabte matí – Horari: 

            Dissabte tarda – Horari: 

            Diumenge matí – Horari: 

• Durada:  

• Espai sol·licitat (xerrades, polivalent o escenari): 

• Necessitats tècniques per a l’activitat (taules i cadires, tanques, microfonia,...):  

 
 
 
 

(aquesta demanda podrà ser atesa o no segons la peculiaritat de cada activitat) 
 
 
(L’Ajuntament de Barberà del Vallès programarà una reunió amb les entitats durant el 
mes de juliol, on es confirmaran els horaris definitius de les activitats). 
                              

Barberà del Vallès, a _  __ de _____  ____          _ de 2017  
 
Signat,  



INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ A LA X MOSTRA D’ENTITATS 
DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
 
Per tal d’inscriure correctament la vostra entitat a la XI Mostra d’Entitats de Barberà del 
Vallès, heu d’omplir degudament totes les pàgines anteriors. 
 
Per tal de formalitzar la inscripció, heu de retornar aquest document abans del dia 
7 de juliol de 2017. 
 

- A través de correu electrònic: 
 
1. empleneu degudament tots els camps que apareixen en gris. 
2. imprimiu aquest document. 
3. signeu el document. 
4. feu-lo arribar, com a document adjunt, a l’adreça electrònica 

participacio@bdv.cat 
 

- Personalment, en format paper: 
 
1. empleneu degudament tots els camps que apareixen en gris. 
2. imprimiu aquest document. 
3. signeu el document. 
4. presenteu el document al Registre General de l’Ajuntament. 

 
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
Passeig Doctor Moragas, 224 (al costat de l’Ajuntament) 
08210 Barberà del Vallès 
 
Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 19 hores 
 
 
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
Via Sant Oleguer, 20 (Centre Cívic Ca n'Amiguet) 
08210 Barberà del Vallès 
 
Horari: Dimarts i dijous, de 9 a 15 hores 
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