InCulCAT 2022
1a Festa infantil de la cultura popular
Capellades · 21 de maig 2022
Des d’Adifolk creiem que els infants i el jovent són la clau del present i el
futur de la nostra societat i, com no, de la nostra cultura. És per això que
hem preparat una jornada on els grups infantils de la cultura catalana siguin
els protagonistes. Un espai on poden mostrar la feina i les activitats que fan a
la resta de grups culturals, però també és important que ho mostrin a la
població en general i potser, qui sap, algun infant o jove s'atreveix a apuntars'hi. I que tancada la selecció de grups es preveu la participació d’uns 500
actuants.
La festa InCulCAT vol ser una mostra on els infants no siguin mers
espectadors, sinó que puguin interactuar i provar amb la seva pròpia pell en
què consisteix un castell, portar un gegant, ballar una sardana,... I tot des
d’una vessant festiva i lúdica, que es complementarà amb cercaviles,
actuacions o espectacles participatius, així com també un mercat d’artesans i
empreses relacionades amb la cultura popular i els infants.
Adifolk som els organitzadors de l’InCulCAT i comptem amb el recolzament
de l’Ajuntament de Capellades, així com també dels diferents grups i
associacions de la població.
En nom d’Adifolk, fem una crida a la participació dels diferents artesans per
en aquest Mercat, durant tota la jornada. Adjunt trobaran les corresponents
bases i l’enllaç per a formalitzar la participació.
Gràcies per la vostra confiança, us hi esperem!

Ivan Besora i Roig
President Adifolk

Laia Giralt Torrescasana
Directora InCulCAT

Barcelona, 31 de març de 2022
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1a FESTA INFANTIL DE LA
CULTURA POPULAR INCULCAT
21 de Maig de 2022 · Capellades

BASES EXPOSITORS
Normativa i informació tècnica:
1. Organitzador
L’organització de la 1a Festa infantil de la cultura popular catalana (en
endavant, InCulCAT als efectes del present document) és a càrrec
d’Adifolk i l’Ajuntament de Capellades. Les seves tasques són
dissenyar i gestionar tota l’activitat de la festa, vetllar-hi pel bon
funcionament, fer-se càrrec de totes les qüestions referents a
l’organització, etc.
2. Objectius
Els estands d’InCulCAT pretenen dinamitzar, impulsar i promocionar
tot tipus de serveis i productes que tinguin relació amb la cultura
popular i tradicional catalana enfocat als infants.
3. Situació
L’InCulCAT se celebrarà al Parc del museu del molí Paperer de
Capellades, un espai obert i a l’aire lliure.
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4. Calendari i horari
● InCulCAT tindrà lloc el dissabte 21 de maig de 2022.
● L’horari d’obertura al públic als estands serà de 10.30h a 17.30h.
5. Requisits de participació
Poden participar a la fira tots els artesans, empreses i entitats que ho
desitgin i aportin la documentació sol·licitada detallada en el punt 6
d’aquestes bases. Tanmateix es valorarà que el producte o servei
exposat tingui relació directa amb la temàtica de la cultura popular i
tradicional catalana enfocada als infants.
Tots els expositors hauran de complir amb les regulacions que
s’apliquin a la seva activitat i/o producte. Adifolk, es reserva el
dret de selecció d’expositors segons ho consideri oportú.
6. Procés de sol·licitud
La sol·licitud d’inscripció es realitzarà mitjançant el formulari
corresponent a través la pàgina web www.adifolk.cat.
El termini màxim de presentació de les sol·licituds és el 28 d’abril de
2022.
La documentació requerida per a la presentació de la sol·licitud és la
següent:
● Complimentar degudament el formulari d’inscripció.
● Còpia del DNI del sol·licitant i del representant, si s’escau.
● Una fotografia de la parada i del producte a exposar
● Certificat en vigor de la pòlissa de Responsabilitat Civil
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7. Fiança
Els expositors deixaran una fiança de 50€ que ingressaran al compte
en
titularitat
d’
Adifolk
al
Banc
de
Sabadell
(ES4800810305920001414342) indicant el nom de l’empresa que fa
l'ingrés abans del dia que s’indiqui un cop seleccionat
Si s’assisteix a la fira, l'endemà d’aquesta es farà el retorn de la fiança
per transferència bancària. Aquesta fiança es perdrà en cas de que la
no assistència a l’acte
8. Què inclou?
● Estant de 3x3 metres
● 1 taula i 2 cadires
9. Muntatge i desmuntatge
Els expositors podran realitzar el muntatge el dissabte 21 de maig de
8.30 a 10.00 hores
Els expositors podran realitzar el desmuntatge a partir de les 18.00
hores del mateix dissabte 21 de maig.
Es prega als expositors que respectin els horaris de muntatge i
desmuntatge. Queda totalment prohibit accedir al recinte firal fora
dels horaris de muntatge i desmuntatge establerts en aquesta
normativa.
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10. Normes bàsiques de participació
A. Es considerarà formalitzada la inscripció una vegada Adifolk rebi
el formulari d’inscripció i la documentació requerida
correctament i en confirmi la recepció.
B. L’expositor inscrit a la fira que renunciï a participar-hi, ho haurà
de comunicar com a mínim amb 10 dies d’antelació.
C. La participació en aquesta fira pressuposa l’acceptació
d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de modificar o
complementar aquesta normativa per al bon funcionament de la
fira.
D. L’expositor que s’inscrigui, es compromet a exposar durant tot
l’horari esmentat.
E. L’exposició es limita a l’interior dels estands. Si es requereixen
altres zones o espais, s’haurà de comunicar prèviament i, si
s’escau, el responsable serà qui ho autoritzi.
F. Resta prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que
pugui alterar l’estat original en què va ser lliurat el material
(estands, taules, etc.).
G. Es prohibeix la cessió o el subarredament d’espais o d’estands.
H. Els expositors seran els responsables de llençar la seva brossa als
contenidors habilitats amb aquest efecte i hauran de separar
correctament les diferents fraccions.
I. L’expositor també haurà de preveure els allargadors elèctrics
que consideri necessaris per connectar-hi els aparells que cregui
oportuns. En aquest sentit, es recomana efusivament fer un ús
responsable de la potència elèctrica subministrada. L’ús indegut,
la sobrecàrrega de la línia i els aparells en mal estat poden
desencadenar talls en el subministrament.
J. Cada expositor serà responsable de mantenir les normatives de
seguretat i sanitàries oportunes.
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K. Cada expositor serà responsable de les seves pertinences i
productes.
11. Vigilància
La festa NO tindrà vigilància específica. L’organització declina tota
responsabilitat pel dany que puguin patir les instal·lacions,
maquinària i material per qualsevol classe de sinistre o interrupció del
corrent elèctric, abans, durant o després de la fira, i pels robatoris
que puguin patir les instal·lacions i les mercaderies exposades.
Els expositors hauran de tenir cura dels seus estands durant les hores
de visita del públic i estan obligats a assegurar els articles exposats
contra incendi, robatori, espoliació, furt i responsabilitat i civil, amb la
seva companyia d’assegurances.
L’organització resta eximida de qualsevol risc que puguin córrer les
persones dependents dels expositors, així com de les seves
instal·lacions i mercaderies exposades en el recinte firal.

Contacte i informació: promocio@adifolk.cat
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