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1. Constitució del Plenari de la 
20a Mostra d’Entitats 



90 
entitats 
inscrites 

•25 Entitats culturals  

•23 Entitats esportives 

•23 Entitats socials 

(7 Entitats Veïnals) 

•19 AFA (Associacions de 
Familiars d’Alumnat) 

 

2. Informació sobre les inscripcions presentades 

Relació d’entitats inscrites 
 



Entitats  
inscrites 

 
 90 

any 2021 81 

Entitats  o grups d’entitats 
amb estand 

 
 

Entitats que proposen fer 
activitat 

 37 
22 

56 

54 
any 2021 

any 2021 

Relació d’entitats inscrites 
 

97 any 2020 0 any 2020 

0 any 2020 



3. Espai: exteriors i interiors  
Granja de la Ricarda 



Distribució espai 
Com a canvi important destacar que la sala d’actes canvia d’ubicació 

 



Distribució PROVISIONAL espai Mostra d’ Entitats 



Distribució sala d’Actes 



Distribució d’estands d’aquest any 

TOTS ELS ESTANDS JUNTS  
Sense divisió per àmbits 

- Més visibilitat. 

- Que ens coneguin persones interessades  

en altres àmbits.  

- Relacionar-nos amb entitats d’altres 

àmbits que no coneixem.  

- Tots som entitats, unifica el col·lectiu. 



 

1.  Tots els estands estan equipats amb la instal·lació de llum i consum 

elèctric de 500w per estand (suficient per a un ordinador, TV, etc.). 

2. Es disposarà de tres espais per activitats: l'espai exterior, l’escenari/sala 

d’actes i espais polivalents interiors de la Mostra. Les ubicacions de les activitats 

es pactaran entre l'entitat i l’equip de la mostra. 

 

4. Normativa  



3. La distribució dels estands dins del pavelló de la Mostra es farà mitjançant un 

sorteig en directe durant el 2n plenari. L’equip de la Mostra serà el que proposi 

els diferents horaris de les activitats i les exhibicions que duen a terme les 

entitats, tenint en compte els criteris següents: 

·         Tipologia i característiques tècniques de l’activitat 

·         Públic al que va dirigit 

·         Durada 

·         Convivència amb la resta d’activitats de la Fira 

·         Heterogeneïtat dels àmbits d’actuació 

 

 
 

4. Normativa  



4. Les entitats es faran càrrec de: 

• La vigilància del seu material durant l’horari d’obertura de la Mostra.  
• Garantir la seva permanència en l’estand mentre duri la Mostra. 

5. Totes les activitats que es desenvolupen en el marc de la Fira Avícola i la 
Mostra d’Entitats hauran de complir les mesures contemplades al Pla 
d’Autoprotecció de la Fira Avícola (PAU). 
 
6. L’Ajuntament garantirà la neteja, vigilància general, megafonia, il·luminació, 
retolació general dels estands, infraestructura bàsica per a les activitats en  
els espais polivalents i sala d’actes, i difusió de la Mostra 

 
 

4. Normativa  



Sala d’Actes 

Exteriors 

ORGANITZACIÓ ACTUACIONS  
 

PLANIFICACIÓ ACTIVITATS  
 

 
 
 
           Contacte: Marta Padrós 66 05 88 043 
 

PLANIFICACIÓ!  
Via telèfon i mail. Ens 
posarem en contacte amb 
vosaltres  

5. Planificació d’activitats 



6. Propers plenaris  

2n plenari 
 SORTEIG ESTANDS , PRESENTACIÓ IMATGE DEL CARTELL I  

ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ 

  Dijous 3 de novembre a les 18.00h   
  Centre Cultural El Remolar (Confirmant assistència) 

3r plenari 
  ACREDITACIONS I INFORMACIONS PRÀCTIQUES 

  I DE SEGURETAT 

  Dijous 17 de novembre a les 18.00h   
  Centre Cultural El Remolar (Confirmant assistència) 
 



7. El Prat, el meu lloc al món  

DINÀMICA PARTICIPATIVA  

● Per què estàs orgullós/a de la teva entitat? 
 

● Què hi ha al Prat que ens fa sentir orgullosos/es?  



8. Properes formacions per a entitats 

Com comunicar la 
nostra activitat 
durant la Mostra  



http://www.elprat.cat/mostraentitats 

facebook.com/ElPratpersones/ 

@ElPratParticipa 

mostraentitats@elprat.cat 
marta@invitaem.com 
93 379 00 50 – ext.5600 
66 05 88 043 
 

elpratparticipa 

Web: 

Xarxes socials: 

Contacte equip Mostra: 

http://www.elprat.cat/mostraentitats
https://www.facebook.com/ElPratParticipa/
https://twitter.com/ElPratParticipa
mailto:mostraentitats@elprat.cat
https://www.instagram.com/

