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ANNEX 2 - FULL DE COMPROMÍS V FIRA DE LES CULTURES 

Les associacions que participen a la V Fira de les Cultures es comprometen a: 

 EN RELACIÓ AMB L'ORGANITZACIÓ PRÈVIA A LA FIRA:  

- Assegurar-se d'emplenar correctament el full d'inscripció, detallant-hi al màxim la 
informació.  

- Participar a les reunions organitzatives programades per als dies 15/01/20, 12/02/20, 
11/03/2020, 15/04/2020, 13/05/2020 a les 17:30h al Centre Flassaders 

- Participar en la difusió. 

- Si s’hi participa amb una actuació, presentar un vídeo demostratiu de la proposta, 
abans del 15 de març.  

- Si s’hi participa amb un taller, presentar una descripció dels objectius i dels continguts. 

- Si s’hi participa amb una activitat de debat/tertúlia, presentar un guió amb els 
continguts que es tractaran i el perfil de les persones que els presentaran.  

EN RELACIÓ AMB EL DIA DE LA FIRA: 

- Assignar una persona responsable de cada associació, que estigui identificada com a 
tal durant tota la Fira i que, si és possible, sigui la mateixa que assistirà a les reunions 
prèvies.  

- Participar en el muntatge i el desmuntatge, la dinamització i altres tasques que 
s’acordin el mateix dia de la Fira. 

- Promoure un bon clima de convivència. 

- Complir el pla de prevenció i seguretat.  

- Complir la normativa de manipulació d’aliments, si escau. 

- Ser responsables de les activitats a les quals es participarà. Recordam que no és 
obligatori que totes les associacions aportin actuació/taller/espai de debat. 
L'incompliment sense causa justificada en la realització de les activitats programades 
es podrà penalitzar a pròximes edicions de la Fira.  

- Ser responsables del bon ús del material del qual es disposarà (escenari, envelats, 
taules, cadires...).  

- Respectar els horaris (d’entrada i sortida de cotxes, convocatòria, actuacions...). 
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- Als envelats de cada associació s'hi exhibiran 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 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 
representa. 

- Respectar els preus màxims de venda de menjar i begudes que s’acordaren en reunió 
prèvia. 

- Mantenir els espais d’ús propi (envelats, tallers...) nets i ordenats.  

- Tenir cura dels espais comuns i mantenir-los nets.  

- Emprar els contenidors i separar els residus. 

- En la mesura que es pugui, emprar materials sostenibles.  

- Fer un ús responsable dels aparells elèctrics (emprar-los només quan sigui necessari). 
Recordam que a cada envelat només es podran utilitzar els aparells que s'hagin 
especificat al full d'inscripció. Així s’evitaran sobrecàrregues elèctriques.  

- A l’hora de desmuntar, deixar el material als punts de recollida assignats. La persona 
responsable assignada de cada associació serà qui vetlli perquè tot quedi recollit i serà 
la darrera a abandonar l’envelat assignat a l'associació que representa.  

 DESPRÉS DE LA FIRA: 

- Participar a la reunió d'avaluació de la Fira, programada per al dia 10/06/20 a les 17.30 
h al Centre Flassaders.  

 
L’incompliment dels compromisos suposa la no-participació a la Fira en futures edicions. 
 
 

  He llegit i accept les condicions i la normativa per a participar a la V Fira de les Cultures. 
 
 
NOM DE L’ASSOCIACIÓ:  
NOM I FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE: 
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