
CONVOCATÒRIA L'APARADOR 2022
Mercat de creació, art i artesania 

 

L’Aparador és un mercat de grans i petits objectes artístics fets a mà 

o amb processos de producció artesanals. Aquest mercat vol apropar 

a la ciutadania la producció artística independent de productes 

dissenyats i fabricats per creadors/es 

viure al Prat no és un requisit indispensable per participar.

 

L'Aparador es realitzarà el diumenge 25 de setembre del 2022

Salvat Papasseit, en el marc de la Festa Major del Prat.

18 de juliol, i la resolució es farà pública al web del Centre Cívic el 26 de juliol: 

 

L’Aparador és un esdeveniment que

on es mostren els productes de creació artesana per la seva venda, i d’altra banda, els tallers oberts a 

la ciutadania per fomentar i difondre la pràctica “fet a mà”.

La participació a L'Aparador no té cost, ja que és una acció que s'emmarca en el projecte de suport a la 

creació local que porta a terme el Centre Cívic Sant Jordi

ciutat del projecte ‘Fet a mà’.  

 

 

Requisits de participació en el mercat

- Persones majors d’edat que dissenyin i produeixin objectes artístics fora dels circuits 

comercials. 

- Cal omplir el formulari d’inscripció i adjuntar 5 fotos de bona qualitat de les creacions i 

del muntatge de l’exposició dels productes al correu 

juliol. (A més, es pot adjuntar aquell material gràfic que el

ajudar a explicar millor els seu projecte artístic).

- Les persones seleccionade

muntada la seva parada a les 

desenvolupament de l'activitat.

- Llistat de productes permesos de la mostra: Bijuteria i joies, bosses de m

tradicional, cereria, cosmètica (sabons, cremes, perfumeria...), encens, objectes de cuir de 

creació pròpia i/o decorats artesanalment (pintats, pirogravats...), marroquineria, jocs i 

joguines artesanals, papereria artesanal, productes 

objectes decorats (porcellana, caixes, ventalls...), làmpades, i en general tots aquells objectes 

d’elaboració pròpia fets a mà.

 

Requisits de participació com a tallerista:

- Amb l’objectiu de donar a conèixer

mercat, es pot presentar, 

i que no és obligatori. 

- El taller ha d’estar vinculat a una de les tècniques que es mostra a la 

- Els tallers tindran lloc al mateix espai i horari que el mercat, i per tant, els/les talleristes 

seleccionades hauran de preveure tenir coberta la parada durant l’estona de preparació i 

realització del taller. 
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Persones majors d’edat que dissenyin i produeixin objectes artístics fora dels circuits 
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muntada la seva parada a les 11 h i fins a les 20.00 h així com a ser presents durant el 
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objectes decorats (porcellana, caixes, ventalls...), làmpades, i en general tots aquells objectes 

d’elaboració pròpia fets a mà. 

Requisits de participació com a tallerista: 

Amb l’objectiu de donar a conèixer el procés de creació i les diferents tècniques artesanes del 

, conjuntament una proposta de taller amb la proposta de parada

El taller ha d’estar vinculat a una de les tècniques que es mostra a la parada.

Els tallers tindran lloc al mateix espai i horari que el mercat, i per tant, els/les talleristes 

de preveure tenir coberta la parada durant l’estona de preparació i 

, d’11 a 20 hores, als Jardins de Joan 

La convocatòria estarà oberta del 7 de juny al 

elprat.cat/ccriberabaixa 

’una banda,  l’espai del mercat, 

on es mostren els productes de creació artesana per la seva venda, i d’altra banda, els tallers oberts a 

é cost, ja que és una acció que s'emmarca en el projecte de suport a la 

Ribera Baixa, equipament de referència a la 

Persones majors d’edat que dissenyin i produeixin objectes artístics fora dels circuits 

Cal omplir el formulari d’inscripció i adjuntar 5 fotos de bona qualitat de les creacions i 2 fotos 

ccriberabaixa@elprat.cat fins al 18 de 

creador/a consideri que pot 

s per formar part de L’Aparador s’han de comprometre a tenir 

.00 h així com a ser presents durant el 

Llistat de productes permesos de la mostra: Bijuteria i joies, bosses de mà, ceràmica, calçat 
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tèxtils en material de cotó, llana, lli i seda, 
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- La proposta de taller ha de tenir una durada màxima de 60 minuts, i un aforament màxim 

d’entre 12 i 15 persones.  

- Cal especificar el públic a qui va dirigida la proposta de taller: familiar, infantil, adult, jove, etc. 

- L’organització finançarà cadascuna de les propostes taller amb 150 €/bruts (material inclòs). 

Caldrà presentar factura un cop realitzada l’activitat. 

 

 

Criteris de selecció: 

- De les propostes rebudes, seran seleccionades un total de 20 parades i 5 tallers. 

- Es prioritzaran les propostes de tallers creatius, originals i sostenibles i que s’ajustin als criteris 

de temps i aforaments definits en l’anterior apartat. 

- Es tindran en compte les creadores locals, però no és imprescindible ser del Prat per participar. 

- La valoració de les propostes es durà a terme per part de l’equip del Centre Cívic Sant Jordi-

Ribera Baixa. 

- Amb les sol·licituds rebudes s’elaborarà una llista. Aquelles que no s’ajustin a allò que 

s’estableix als requisits de participació indicats, seran desestimades. 

- L'organització es reservarà el dret a suspendre aquesta activitat, quan les sol·licituds 

presentades no es considerin suficients per al bon funcionament del mercat. 

- Es valora sobretot que el producte sigui innovador/diferent i que dintre de les sol·licituds sigui 

únic (es prioritzarà que no hi hagi dues parades del mateix producte). 

- Altres elements innovadors aportats per la/el paradista també seran valorats positivament 

(elements decoratius, processos de treball, materials emprats, etc.). 

- Un/a mateix/a creador/a no pot presentar més d’una proposta. 

- Es valorarà l’exposició del producte. No només que estigui endreçat sinó que la seva 

col·locació sigui estèticament agradable i que inclús el producte sigui un element de decoració. 

- Es poden presentar artesans i artesanes que hagin participat o no en anteriors edicions. Es 

posarà en valor les propostes que es presentin per primer cop. 

 

 

Sobre l’organització de l’esdeveniment: 

- L’organització realitzarà l’assignació d’espais, tant per la mostra com per a les propostes de 

taller. 

- L'organització posarà a disposició de cada participant una carpa, una taula de 2 metres de 

llarg, per 1 metre d'amplada i dues cadires. La resta de materials (tela per cobrir taula, 

elements de decoració, etc.) aniran per compte de les participants. 

- L’organització es farà càrrec de l’ambientació musical i de la il·luminació. 

- Els vehicles de les participants no podran trobar-se a l’interior o perímetre de L’Aparador.  

- És important vetllar per la convivència entre les i els participants, per això es demana no 

ampliar la parada més enllà dels límits establerts i respectar els espais de tothom. 

- En cas de pluja, l’acte quedaria suspès i no es reprogramaria, a no ser que l’organització ho 

consideri factible. 

- Es recomana portar pesos per si fan falta en cas de vent. 


