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INTRODUCCIÓ 

L’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics promou el coneixement i el reconeixement  de la riquesa 
cultural de la ciutat i la interculturalitat,  fomenta espais d’intercanvi i lluita contra el racisme i la 
xenofòbia. 

En aquest sentit, la Fira de les Cultures és una manera de potenciar la xarxa d’associacionisme i 
fomentar la participació, l’intercanvi i l’apoderament de les associacions. 

Aquest és el quart any consecutiu que es proposa realitzar la Fira de les Cultures. La data prevista és el 
dissabte 28 de setembre de 2019. 

L’any 2016 va tenir lloc la I Fira de les Cultures al pati de la Misericòrdia, en el marc d’una programació 
d’actes entorn de la celebració del 18 de desembre, Dia Mundial de les Persones Migrades. El 2017 la 
2a edició de la Fira es va realitzar al parc de la Riera i es va avançar la data al 30 de setembre perquè 
es va considerar la més adequada per a un esdeveniment en aquest  espai públic i quedà així 
desvinculada de la celebració del 18 de desembre.  El 29 de setembre de 2018 es va realitzar la 3a 
edició al parc de la Riera, amb mostra de les diferents cultures a les carpes, tallers i activitats de 
sensibilització sobre la diversitat cultural a ciutat. 

 

ORGANITZACIÓ DE LA III FIRA DE LES CULTURES 

La Fira de les Cultures és un esdeveniment coorganitzat per l’Ajuntament de Palma i les associacions 
de persones migrades. 

Per a dur a terme la Fira és necessari el compromís de participació de totes les persones/associacions; 
per això, a continuació es detalla el calendari de les reunions on es prendran les decisions per consens 
i es concretaran les tasques i les responsabilitats per al seu bon desenvolupament. 

D’una banda, l’Ajuntament de Palma es compromet a assumir les funcions de coordinació de la 
preparació de la Fira i provisió i contractació de la logística: 

-     reserva d’ocupació de l’espai públic 

-     provisió de cadafal, equip de so, equip d’il·luminació, envelats, taules, cadires i altre material de 
suport 

-     difusió: disseny, impressió i difusió de cartells/tríptics 

-     informe tècnic Integrat i pla de protecció  

D’altra banda, les associacions participants es comprometen a assumir les funcions de coordinació de  
les activitats que realitzaran en el marc de la Fira i participar a la fase prèvia de disseny i organització: 

- assistència a les reunions programades 

- organització del propi envelat (gastronomia, mostra cultural i artesanal), si escau1 

- organització de tallers per a la ciutadania, si escau2 

- organització de les actuacions, si escau3 

- suport en la logística de la fira (difusió, muntatge i desmuntatge, dinamització, etc.) 

                                                 
1
 Les associacions podran triar si volen participar en una, dues o totes les propostes (envelat, tallers i actuacions) 

2
 Id. 

3
 Id. 
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El material i les despeses que es derivin de les activitats pròpies que cada entitat dugui a terme aniran 
a compte de l’entitat. És a dir, material per als tallers, músics, provisió del material que es vulgui tenir 
a l’envelat  per a la mostra cultural que es vulgui promoure, de la gastronomia, etc., a més del 
compromís de complir la normativa pel que fa a la manipulació d’aliments, si escau.  

 

 

CALENDARI 

-      Del 8 de maig al 3 de juny:  termini per a entregar els documents per a participar a la IV Fira: 

Annex 1 -  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA IV FIRA DE LES CULTURES 
Annex 2 – FULL DE COMPROMÍS, IV FIRA DE LES CULTURES 

Es poden entregar les sol·licituds per correu electrònic a  immigracio@palma.cat  o bé 
presencialment a l’oficina de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics (4a planta del Centre 
Flassaders, c. de la Ferreria n. 10), dins el termini establert. 

-     dilluns 6 de maig, a les 17’30h:  reunió informativa a les 17’30 hores, al Centre Flassaders, sala 
multiús 1 

-     dilluns 10 de juny: reunió organitzativa a les 17’30 hores amb les associacions participants a la IV 
Fira, al Centre Flassaders, sala multiús 1 

-     dimecres 10 de juliol: reunió organitzativa a les 17’30 hores amb les associacions participants a la 
III Fira, al Centre Flassaders, sala multiús 2 

-     dimecres 11 de setembre: reunió organitzativa a les 17’30 hores amb les associacions participants 
a la III Fira, al Centre Flassaders, sala multiús 1  

-     dissabte 28 de setembre: IV Fira de les Cultures al parc de sa Riera, de 10 a 23h 

-     dimecres 16 d’octubre: reunió d’avaluació de la Fira, al centre Flassaders, sala multiús 1 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA FIRA  

DATA IV FIRA DE LES CULTURES:  dissabte 28 de setembre de 2019 

ESPAI: parc de la Riera 

HORARI: de 10 h a 23 h  

DESCRIPCIÓ GENERAL: es podrà participar a la IV Fira aportant les següents activitats: 

- TALLERS: el seu objectiu és facilitar espais de coneixement i intercanvi entre les persones d’una 
manera participativa i lúdica. Per exemple, l’any 2018 es realitzaren, entre d’altres, iniciació al  
candombe, d’alimentació, de pintura de simbologia peruana.  

- ENVELATS: espai per a les associacions participants per a dur a terme la mostra gastronòmica  
(cuinar i encalentir), promoció de la cultura, mostra d’artesania, informació sobre el país, fer 
difusió de les activitats de l’associació, etc. 
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Les associacions que sol·licitin tenir un envelat han de garantir que hi haurà personal suficient per 
atendre’l durant tota la Fira. També hi ha la possibilitat de compartir un envelat entre diverses 
associacions. Cada associació serà responsable de l’organització del seu envelat. Com a màxim es 
podrà disposar d’un envelat per associació. 

Estil de l’envelat: de 3 x 3 m, amb connexió de corrent i llum (estil jaima o similar) 

- ACTUACIONS: mostra artística i cultural a l’espai de l’escenari. Per això a es disposarà de 30 minuts 
per a cada representació, com a màxim,.  

Característiques de l’escenari: 8 x 4 m, amb 2 escales (1 a cada costat) i barrera posterior. 

Es disposarà d’un envelat devora l’escenari per a que les/els participants es puguin canviar de 
roba. 

- ESPAI D’INTERCANVI INTERCULTURAL: es poden proposar propostes per a  promoure la trobada i 
l’intercanvi intercultural entre persones d’orígens diversos, membres d’associacions i públic en 
general. Per exemple:  intercanvi de coneixements i habilitats d’arreu del món, experiències de 
viatge i coneixements sobre països, llengües minoritàries, etc. 

 


