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Contacte
Tota la informació referent a la Fira estarà publicada a per correu electrònic a fira@ponentcoopera.cat o per
la web ponentfest.cat; però també podeu contactar-nos telèfon al 664 26 56 64.

Inscripció
ACCEPTACIÓ DE PARTICIPACIÓ
L’organització de l’esdeveniment es reserva el dret
d’admissió i podrà rebutjar aquelles sol·licituds que al
seu criteri no s’ajustin a les finalitats de la fira, que són:
- Donar a conèixer què és l‘economia solidària a la
ciutadania.
- Atraure noves persones, empreses i entitats implicades en iniciatives d’economia solidària.
- Augmentar la consciència de sector per part dels
propis actors de les iniciatives d’economia solidària.
- Divulgar les alternatives que aporta l’economia
solidària a la crisi, tant immediates com per sortir
del capitalisme.
- Garantir que la cadena de proveïdors de la Fira la
formaran, en la mesura del possible, empreses i entitats del mercat social.
- Garantir que les experiències exposades compleixen els següents criteris:
- Que tinguin l’activitat orientada a cobrir alguna
necessitat humana.
- Que la seva gestió interna sigui democràtica.
- Que tinguin un compromís social clar i explícit.
- Que contribueixin a la construcció d’un mercat
social.
- Que actuïn amb vocació de transformació social
i consciència de sector.
- Contribuir a convertir la Fira en un referent
periòdic de tot el sector tant a les terres de Ponent
com a Catalunya.

El procés d’inscripció per les persones expositores estarà obert fins el 30 d’abril. El procés consta de tres
fases:
1.- Inscripció a la pàgina web de la Fira a través del
formulari online.
2.- L’equip organitzador de la Fira valorarà si l’entitat registrada compleixen els requisits i s’ajusten
a les finalitats de la Fira que s’especifiquen en el
següent apartat (Acceptació de Participació).
3.- En cas de ser acceptada, l’organització contactarà amb vosaltres per confirmar-ho.
Remarcar que la inscripció és gratuïta i no requereix de
cap pagament previ. L’objectiu de l’organització és visibilitzar i enfortir aquelles entitats compromeses amb
les persones, el medi ambient i el desenvolupament
sostenible, i donar a conèixer a la ciutadania un conjunt de productes i serveis de qualitat, de proximitat i/o
elaborats amb condiciones respectuoses amb les persones i el territori.
És per això que us demanem el vostre compromís en
cas de ser acceptats per l’organització i així assegurar
l’èxit de la Fira.

Horari general
DIVENDRES 7 de juny
DISSABTE 8 de juny
9:30h a 14:00h Jornada tècnica (Sala de la Casa de
10:00h a 20:00h Espais oberts: expositores, espai
la Volta, Seu Vella)
quitxalla, espai restauració + tallers i xerrades
14:00h Dinar
20:00h a 22:00h Desmuntatge expositores
15:30h a 18:00h Jornada intercooperació
22:00h a 00:00h Cloenda musical
18:00h a 20:00h Muntatge expositors
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Estands
Cada expositora tindrà un lloc assignat que us comuni- El muntatge de l’estand es podrà fer el divendres de 18
carem una vegada tinguem confirmada la llista defini- a 20h o el dissabte abans de l’obertura de la Fira que
tiva d’entitats.
serà a les 10:00h.
La decoració de cada parada és responsabilitat de la Mentre que el desmuntatge de l’estand es podrà fer el
pròpia entitat, però l’organització us facilitarà l’espai, dissabte a partir de les 20h i abans de les 22h.
una taula i dues cadires per cada expositor.

Continguts
Al moment de fer la sol·licitud d’inscripció podeu proposar continguts a desenvolupar durant la Fira. La
comissió de Continguts serà la que revisarà que la
proposta tingui sentit dins el programa d’activitats i us
comunicarà si queda aprovada i en quina franja horària
es desenvoluparia.

Cal tenir en compte que dissabte hi haurà dos espais
de debat i participació:

Si l’iniciativa queda aprovada, l’entitat que ha fet la
proposta serà l’encarregada de portar-la a terme amb
èxit: buscar les ponents, els materials necessaris,
preparar les projeccions, etc. i amb coordinació amb la
mateixa organització de la Fira.

- Els carrussels són espais d’uns 20 minuts de durada on es presenten solucions concretes a necessitats
dels projectes o de la societat. Igual que els tallers, es
desenvoluparan durant el matí i la tarda de dissabte.

- Els tallers són activitats més pràctiques d’una hora
aproximadament de durada. Hi haurà un espai per fer
tallers tant dissabte pel matí com per la tarda.

Organització
La Fira està impulsada per l’Ateneu Cooperatiu de Ponent, junt amb les iniciatives de l’ESS del territori i de
les persones implicades en la seva visibilització.
L’organització de la Fira s’està portant a terme a través
de sis comissions coordinades on les diferents comissions hi són representades. Si voleu implicar-vos en
l’organització de la Fira, podeu fer-ho sumant-vos a
qualsevol de les sis comissions dibuixades a continuació.
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Pam a Pam
Pam a Pam és el mapa col·laboratiu de l’Economia
Social i Solidària a Catalunya. Una eina col·lectiva que
contribueix a la transformació social per superar la
lògica capitalista i un espai de referència en la visibilitat i articulació de l’economia solidària. Són doncs una
comunitat d’aprenentatge a través de l’activisme, la
formació i la pràctica del consum responsable.

Durant el dissabte de Fira hi haurà un espai on es faran
entrevistes a les iniciatives que vulguin sumar-se al
mapa de Pam a Pam. Si hi esteu interessats, cal que
ho notifiqueu al moment de fer la inscripció i així se us
podran assignar un horari amb temps suficient d’antelació per tal que pugueu organitzar-vos.
Podeu consultar més informació a www.pamapam.org

Jornada tècnica i
espai d'intercooperació
Totes les activitat es desenvoluparan a la Seu Vella. Ara L’horari de la jornada serà de 9:30 a 13:30h.
bé, està previst que divendres pel matí es realitzi una Per més informació, podeu consultar l’apartat de la pàjornada Tècnica i per la tarda una jornada d’intercoop- gina web destinat a aquest acte.
eració entre les entitats expositores de la Fira.
Mentre que l’espai d’intercooperació de la tarda està
La jornada tècnica del matí té l’objectiu de presentar enfocada a totes les entitats de l’economia social i
l’economia social i solidària com una opció empresar- solidària, de Ponent i d’arreu, amb l’objectiu de facilial que dona resposta a les necessitats de la població. itar un espai de trobada d’on puguin sorgir possibles
Una jornada destinada al sector empresarial i a les ad- col·laboracions futures.
ministracions públiques de Ponent.
L’horari serà de 15:30 a 18:00h.

Imatge
L’acceptació d’aquestes condicions comporta que doneu permís a ser gravats/des en imatges generals de
la Fira i amb finalitat sense ànim de lucre.

Àpats
Durant la Fira hi haurà servei de bar i restauració. Amb Fira es podran comprar més tiquets.
la inscripció us demanem la previsió de quants tiquets
voldreu pel dinar de divendres i del de dissabte, però el El dinar del divendres té un cost de 9€ i el menú conspagament dels tiquets serà a la mateixa Fira.
ta de: Amanida + fideuà vegetariana + iogurt + beguda.
El dinar del dissabte té un cost de 9€ sense beguda i el
Per la logística general de la Fira, és important que la menú és: Amanida verda + paella vegetariana + brownxifra de tiquets que sol·liciteu al moment d’inscripció ie vegà.
correspongui al màxim possible amb la demanda que
fareu el dia de la Fira. Però a part dels tiquets que re- El dissabte hi haurà servei de bar/restaurant durant tot
serveu en el moment de l’inscripció, el mateix dia de la el dia i s’oferiran sopars.
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Responsabilitats
- La neteja i manteniment de l’espai van a càrrec de les els béns tant particulars, com d’entitats i d’organismes
expositores que hauran de vetllar per la mateixa.
que participin a la Fira.
- El material que s’utilitzi als espais ha de respondre, - Les expositores hauran de complir amb la Llei de
tan com es pugui, a criteris de sostenibilitat i preser- Prevenció de Riscos Laborals i així com qualsevol altra
vació del medi ambient.
normativa vigent de seguretat.
- Les expositores han de tenir cura de la vigilància dels - Les expositores seran responsables dels danys i perseus estands o del seu espai durant les hores de visita, judicis que per acció pròpia, la del seu personal o les
muntatge i desmuntatge.
seves instal·lacions puguin causar a tercers i al mobiliari o a qualsevol element del recinte.
- Per preservar el caràcter i finalitat de la Fira, cal que
els productes exposats i a la venda compleixin criteris
de mercat social.
- L’organització de la fira declina tota responsabilitat
sobre els danys i perjudicis derivats d’accidents meteorològics, furts, robatoris o qualsevol altre causa de la
naturalesa que sigui, que es poguessin ocasionar sobre
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