
INSTRUCCIONS PER A LES ENTITATS

A partir de les 9 hores es podrà començar a decorar la carpa. Cada una estarà retolada amb el nom 
de l'entitat, segons el lloc que correspon per sorteig. La carpa és de 3x3. A cada carpa hi trobareu un 
sobre (es pot retirar abans) per recollir el material al punt de la plaça on estiguin instal·lat el seu 
lliurament. 

Per a totes les entitats: 

– 1 Rotlle de cinta adhesiva de doble cara d'uns 6m per enganxar fotografies cartells, etc. a la  
paret de la carpa o als plafons.

– 1 Estovalles de paper per cobrir la taula. 
– 1 Taula. 
– 2 Cadires. 

Per a les entitats que ho hagin demanat:

– Plafó expositor (Aquest material es repartirà a la mateixa carpa)
– 1 Taula auxiliar.
– Taules addicionals per als que facin tallers.
– Cadires addicionals. 
– Connexió elèctrica. (Les entitats que hagin demanat endoll han de portar un allargador 

de mínim 10 metres) 

L'horari serà ininterromput fins a les 21h (9 del vespre). A partir de les 20:30 s'hauran de desmuntar 
les carpes. Tot el material s'ha de portar al punt de recollida instal·lat a la Plaça de la Vila. 

Les entitats que hagin adquirit tiquets pel càtering d'APRODISA rebran el servei  al mateix estand 
entre les 14 h a les 15 h. Les entitats que necessitin més tiquets, els podran adquirir a l'estand  
d'APRODISA  (fins  esgotar  existències).  Les  racions  consisteixen  en  pizza  o  empanada, 
refresc/aigua o copa de cava pel preu de 4 euros.

Instruccions per a l'escenari

Les activitats a la tarima començaran a les 10,30 hores. La inauguració de la mostra serà a les 11 h 
hores. 

Les entitats que actuïn i necessitin canviar-se, ho faran a la primera planta de l'Ajuntament.

Les actuacions seran segons l'ordre del programa. Els grups hauran d'estar a punt 10 minuts abans 
de la seva actuació. Si les actuacions requereixen música, es lliurarà a la persona encarregada de 
l'ordre de les actuacions (personal d'organització) un CD identificat amb el nom de l'entitat i el 
número de pista/es necessàries per a l'actuació (preferiblement als CD que hi hagi gravades només 
les pistes que s'han de reproduir). 

Després de l'espectacle de MUSA i un cop recollides les carpes es donarà per acabada la mostra. 


