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INTRODUCCIÓ 

L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI promou el coneixement i el reconeixement  de la riquesa 
cultural de la ciutat i la interculturalitat fomentant 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 cinquè any consecutiu que es proposa realitzar la Fira de les Cultures. La data prevista és 
el dissabte 23 de maig de 2020, amb la intenció de vincular-la així al Dia Mundial de la Diversitat 
Cultural.  

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, a l'igual que en successives edicions, al parc de la Riera. 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, amb mostra de les diferents cultures als envelats, tallers i activitats 
de sensibilització sobre la diversitat cultural. EI passat 28 de setembre de 2019 es va celebrar la IV 
edició de la Fira. 

ORGANITZACIÓ DE LA V 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 detallam 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. Totes les associacions 
que sol·licitin participar a la Fira han de ser representades per una persona. No s'admetran sol·licituds 
presentades en nom de federacions. 

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

De l’altra, 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 escau.1 

- Organització de tallers per a la ciutadania, si escau.2 

- Organització d'actuacions, si escau.3 

                                                 
1 Les associacions podran triar si volen participar en una, dues, tres o totes les propostes (envelat, tallers, espai 
de debat, actuacions). 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
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-  Organització d'activitats de debat, si escau.4 

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

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. Totes les activitats 
oferides per les associacions han de ser gratuïtes, sense cost per a les persones participants. 

 

CALENDARI 

-    Termini per a entregar els documents per a participar a la V Fira: del 30 de desembre al 31 de 
gener de 2020.  

- Documentació que s’ha de  presentar:  

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

Es poden enviar les sol·licituds per correu electrònic a immigracio@palma.cat o bé presentar-les a 
l’oficina de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (4a planta del Centre Flassaders, c. de la 
Ferreria, 10), dins el termini establert. 

Calendari de reunions: 

 15/01/2020: reunió informativa 

 12/02/2020, 11/03/2020,15/04/2020, 13/05/2020:  reunions organitzatives 

 10/06/2020: reunió d’avaluació 

 Totes les reunions estan convocades a les 17.30 h al Centre Flassaders.   

 

DESCRIPCIÓ DE LA FIRA  

DATA V FIRA DE LES CULTURES:  dissabte 23 de maig de 2020. 

LLOC: parc de la Mar, la Portella.  

HORARI: de 10 a 23 h.  

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Es podrà participar a la V Fira aportant les següents activitats (no és obligatori que totes les 
associacions aportin actuació/taller/espai de debat): 

- ENVELATS: espai per a les associacions participants per a dur-hi a terme la promoció de la cultura 
que representen, mostra gastronòmica (cuinar i encalentir), mostra d’artesania, informació sobre 
el país, difusió de les activitats de l’associació, etc. 

Es recomana que als envelats de cada associació s'hi exhibeixin materials, objectes, imatges que 
donin a conèixer la cultura que representa. S'ha d’evitar que el contingut sigui només gastronòmic 
ja que recordam que l'objectiu de la Fira és fomentar el coneixement i l'intercanvi intercultural. No 

                                                 
4 Ídem. 
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s’hi podran vendre materials o objectes que no s'hagin especificat i autoritzat al full d'inscripció i 
que no estiguin vinculats a la cultura que l’associació representa. 

Les associacions que sol·licitin tenir un envelat han de garantir que hi haurà personal suficient per 
a atendre’l durant tota la Fira. Cada associació serà responsable de l’organització del seu envelat. 
Com a màxim es podrà disposar d’un envelat per associació.  

S'haurà d'assignar una persona responsable de cada associació que estigui identificada com a tal 
durant tota la fira.  

Estil de l’envelat: de 3 x 3 m, amb connexió de corrent i llum (tipus haima o similar). 

- TALLERS: el seu objectiu és facilitar espais de coneixement i intercanvi entre les persones d’una 
manera participativa i lúdica. S'haurà de presentar descripció dels seus objectius i continguts.  

- ESPAI DE DEBAT/TERTÚLIA: el seu objectiu és facilitar un espai d'intercanvi i de debat. Els 
continguts podran ser: dona, drets humans, interculturalitat i /o LGTBI. S'haurà de presentar un 
guió amb els continguts que es tractaran i el perfil de les persones que els presentaran.  

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

S'haurà de presentar un vídeo demostratiu de la proposta, abans del 15 de març de 2020. 

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

Es disposarà de dos envelats-vestidor devora l’escenari. 
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