
2. Proposta de participació:

Estand:

1. Dades de l’entitat:

Entitat: 

Telèfon mòbil: E-mail:

Nom i cognoms del responsable:

Num de micros: 

Tipus de micro:

Senyaleu l’opció de cadascun dels apartats següents en funció de la vostra proposta per
participar a la mostra.

Mostra Venda de productes

Actuació de ball i participació del públic en coreografies

Música en directe

Altres:

Tipus d’actuació a l’escenari:

Actuació de ball i/o danses

Durada de l’actuació proposada: 30 minuts

Altres:

Preferència del dia/horari per actuar a la mostra: Dissabte (tarda)

45 minuts

Cant

Diumenge (matí)

Diada d’Entitats a Sant Joan Despí
Fitxa de participació de les entitats

Pàgina 1
Fitxa de participació de les entitats

* El suport musical en els balls haurà de ser en CD facilitat per l’entitat. El suport d’equip de
so a la resta d’actuacions serà amb un nombre limitat de micros per als instruments i/o les veus.

Es dóna per entès que l’entitat tindrà disponibilitat per portar l’actuació a les dues de les 
opcions en dia i horaris escollits.

La data i horari definitiu que assigni l’organització no necessàriament haurà de ser el 
senyalat com a prioritat 1 per l’entitat, ja que es tindrà en compte la idoneïtat amb la resta 
de les activitats programades.

Necessitats tècniques per a la sonorització:
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Taller o activitat oberta a la participació del públic:

Petita descripció de l’activitat proposada:

Taller plàstic (dibuix, manualitats...)

Nom del taller: 

Jocs de taula o similars (escacs, mostra de cotxes d’Scalextric...)

Escenografies de petit format (conta contes, malabars...)

Grup destinatari (nombre participants): En edats: De anysa

Durada del taller/activitat: 1 hora 2 hores 3 hores

Espai requerit (m2): 6 m x 2 m 3 m x 2 m

Infraestructures necessàries per a l’activitat:

Nombre taules: Nombre cadires:

Preferència del dia/horari per actuar a la mostra: Dissabte (tarda) Diumenge (matí)

Nom: 

Exhibicions, Cercaviles, mostres o exposicions:

Tipus i descripció:

Dia: Dissabte (tarda) Diumenge (mati)

Horari o durada:

Necessitats espai:

Necessitats materials: 

Nombre de persones de l'entitat que realitzen l'activitat: 

Nombre participants previstos:

Altres observacions:

Altres observacions:
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QUOTA D’INSCRIPCIÓ: 60 €
(Aquesta quantitat es retornarà integrament una vegada finalitzada la mostra)

Oficina de: LA CAIXA
(A ingressar al número de compte bancari: 2100 3138 39 2200140282)
CAL ADJUNTAR EL RESGUARD D’INGRÉS A AQUESTA FITXA D’INSCRIPCIÓ

L’entitat posa de manifest el seu acord amb les condicions i requisits establerts a les BASES 
DE PARTICIPACIÓ A LA DIADA D’ENTITATS, així com també es compromet al seu 
compliment. Perquè així consti als efectes oportuns, ho signa el president de l’entitat.

Aquesta inscripció solament tindrà validesa si es presenta signada i emplenada dins
dels terminis i al lloc indicat a les bases.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’Ajunta-
ment de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats especí-
fiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar 
l’assumpte per la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per 
al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho 
autoritza una llei. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre 
dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajunta-
ment, Camí del Mig, número 9 de Sant Joan Despí, telemàticament mitjançant Seu electrònica o 
per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.

Localitat: Sant Joan Despí Data        /         /

Signatura i segell de l’entitat, 
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