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ANNEX 1 -  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA IV FIRA DE LES CULTURES 

Intentau ajustar i especificar al màxim la informació, ja que és necessària per a poder organitzar la Fira  

 

NOM DE L’ASSOCIACIÓ: 

 

CONTACTE:  

Nom: 

Telèfon: 

A/e: 

NACIONALITAT/S QUE REPRESENTA L’ASSOCIACIÓ: 

 

TALLER 

Es vol participar amb la realització d’un taller participatiu?         sí        no     

-Descripció de l’activitat que es vol realitzar 

 

 

 

 

-Material que es necessitarà (cadires, taules,…) 

 

 

-Durada del taller 

 

L’Ajuntament aporta taules i cadires 

ALTRES ACTIVITATS: 

Es vol proposar alguna d’activitat d’intercanvi intercultural i/o col·laboració entre les 
associacions participants a la Fira?                sí        no     

Especifica quina:  
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ENVELAT:   

Es vol participar amb un envelat de l’associació?       sí        no    

Es disposa de personal suficient per a poder estar a la Fira tot el dia?        sí       no       

 

a) PROMOCIÓ CULTURAL I ARTESANAL       

Descripció del que es vol fer a l’envelat: 

 

 

 

 

 

 

 

Material necessari a l’envelat: 

- Nre. de taules (màx. 3):     1        2        3 

- Nre. de cadires (màx. 4):    1        2        3          4  

- Altres:  

- S’han de connectar aparells electrònics?      sí        no     

  Quins? 

 

b) PROMOCIÓ GASTRONÒMICA         

-És necessari encalentir menjar?         sí        no     

-Es vol cuinar a la Fira?       sí        no     

-Quins utensilis/aparells s’empraran per a fer-ho? 

           gelera                                                         microones 

           cafetera                                                     fregidora 

           fogonet                                                      pella elèctrica  

         forn elèctric                                              altres (especificau quins): 

Es disposa de carnet de manipulació d’aliments?         sí        no  

 

 

L’Ajuntament aporta els envelats, el corrent, les taules i les cadires. 
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ESCENARI: 

Es vol participar amb una actuació ?   sí        no     

 

a) PROMOCIÓ CULTURAL: ACTUACIÓ  

-Descripció de l’activitat que es vol realitzar (ball, música,…) 

 

 

 

-Nombre de persones que realitzaran l’actuació: 

-Durada de l’actuació (màxim 30 minuts):    

-S’ha d’emprar l’equip de so?      sí        no     

-S’empraran instruments durant l’actuació?      sí        no 

 Quins?    

   

-És necessari fer prova de so?          sí        no  

-És necessari utilitzar vestuari?      sí        no  

 

b) DINAMITZACIÓ DE L’ESCENARI 

Des de l’associació es pot aportar alguna persona perquè dinamitzi i presenti les actuacions 
de l’escenari?           sí        no   

Qui? (nom i llinatges, telèfon i adreça electrònica):   

 

 

 

L’Ajuntament aporta l’escenari, l’equip d’il·luminació i so (amb tècnic/a) i envelat per a 
vestidor 

OBSERVACIONS: 
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