
BASES PER A LES PARADES PARTICIPANTS A FIRA DE
PRODUCTES SILVESTRES I VARIETATS TRADICIONALS DE LA 5ª

JORNADA GASTRONÒMICA DE LES PLANTES OBLIDADES

PER TAL DE GARANTIR LA BONA ORGANITZACIÓ, OFERIR UN SERVEI DE QUALITAT I
D’ACORD AMB LA TEMÀTICA PREVISTA EN LA JORNADA, LES PARADES
PARTICIPANTS HAURAN DE COMPLIR LES SEGÜENTS BASES:

1. La participació a la fira és gratuïta, per a socis i sòcies. Per persones no sòcies el cost és
de 60€. Es considerarà que una parada és sòcia si el projecte com a tal o un dels seus
membres és soci del Col·lectiu Eixarcolant.

2. Cada paradista haurà de dur la infraestructura necessària per muntar la parada (taules,
carpa, ...) i els elements decoratius corresponents.

3. Des de l’organització us facilitarem un cartell amb el nom de cada parada, on hi
apareixerà també un llistat amb els noms de les principals espècies silvestres i/o varietats
tradicionals que trobareu a cada parada. Per tal de poder elaborar aquesta informació serà
imprescindible que ens indiqueu les principals espècies silvestres i/o varietats tradicionals
emprades en el formulari d’inscripció. Aquest cartell servirà per tal que els visitants
coneguin millor amb quines plantes es treballen i vegin per què cadascuna de les parades
participants teniu cabuda a la fira.

4. La mida de les parades està delimitada a 3x3m. En cas que de forma imprescindible
necessiteu més espai, ens ho podeu comunicar i mirarem opcions.

5. Si necessiteu electricitat cal que ho indiqueu en el full d’inscripció, indicant també per a
què la necessiteu i la potència necessària. Recomanem que la il·luminació sigui amb llums
LED que funcionin amb piles o bateria.

6. El muntatge de les parades es durà a terme entre les 8:00 i les 9:30. L’horari de la fira serà
de 10:00 a 21:00. En cas que per algun motiu no pugueu complir aquest horari, cal que ho
indiqueu en el full d’inscripció. Es permetrà tancar la parada en moments puntuals (hora de
dinar o participació en alguna altra activitat de la Jornada si així ho considereu oportú i ens
n’informeu amb antelació).

7. S’acceptaran les parades dels productors individuals i de les empreses que compleixin els
següents requisits:

● Productes alimentaris elaborats totalment o en part amb plantes silvestres (entenent
com a plantes silvestres aquelles que originàriament es recollien en estat salvatge,
encara que actualment les estigueu cultivant) i varietats agrícoles tradicionals en



desús. S’acceptaran també parades que emprin aquestes espècies per a
l’obtenció d’altres productes i seguint mètodes tradicionals (mató amb herbacol,
tupina, ...)

● Producció pròpia, producte de proximitat.
● Producció ecològica (i/o que incorpori criteris de sostenibilitat)
● També poden tenir parada aquelles associacions o empreses que s’adeqüin al

contingut de la jornada i que vulguin instal·lar una parada purament informativa.

En cas que no compliu algun d’aquests criteris, però creieu que la vostra parada pot
encaixar en el fil conductor de la Jornada, poseu-vos en contacte amb l’organització i
valorarem el vostre cas.

8. Per tal de garantir la qualitat i rigor de la Jornada, i de la fira en particular, l’emplenament
d’aquest formulari no significarà l’acceptació automàtica de la parada, sinó que si es
considera oportú es sol·licita informació addicional i es valorarà l’adequació de cadascun
dels projectes. Un cop s’hagin valorat les diferents sol·licituds, ens posarem en contacte
amb vosaltres.

9. L’organització determinarà la distribució en l’espai de cadascuna de les parades, tractant
de situar tots els paradistes en les mateixes condicions, i sense que es puguin realitzar
canvis el mateix dia de la Jornada. Si per motius logístics i facilitat d’organització, dues o
més parades desitgeu estar una al costat de l’altra, indiqueu-nos-ho així al formulari i us
ubicarem d’acord amb aquestes preferències.

10. Serà imprescindible complir les normes vigents respecte el covid-19, que en el cas
necessari, informarem amb antelació.

11. Els paradistes us comprometeu a prioritzar la utilització de materials biodegradables o
reutilitzables en els envasos dels productes oferts, en la mesura de les vostres possibilitats,
i en coherència amb la jornada en la qual participen. Aquesta recomanació és especialment
intensa en el cas productes gastronòmics oferts als visitants.

12. L’organització no es responsabilitza de les pèrdues, danys o furts de materials o
productes que s’esdevinguin durant el transcurs de la jornada. Tampoc es fa responsable de
la modificació de l’estructura de la jornada i de la ubicació de les parades en cas de pluja.

13. L’organització es reserva el dret de prendre les decisions que consideri pertinents en tot
allò que no estigui contemplat en aquestes bases, amb l’objectiu i responsabilitat de vetllar
per la qualitat i bon desenvolupament de la jornada en general i de la fira en particular.

Atentament,
Col·lectiu Eixarcolant.


