
REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LA PRIMERA EDICIÓ DE LA MOSTRA 

EXPRESSA’T  DEL PORT  DE TARRAGONA. Juny 2021  

MOSTRA EXPRESSA’T 

El Port de Tarragona organitza la primera edició de la Mostra Expressa’t amb 

l’objectiu de promoure la cultura al territori, i en especial per fer valdre la tasca 

que realitzen les escoles, associacions i entitats en l’àmbit cultural en les seves 

diferents àrees: dansa, música, així com altres manifestacions artístiques.  

La Mostra Expressa’t neix davant les nombroses peticions de diferents entitats 

i escoles que busquen espais a l’aire lliure per realitzar concerts i actuacions. La 

Mostra se celebrarà a la plaça situada davant del Tinglado 1 del Moll de Costa. 

Hi poden participar totes les escoles, centres, associacions i entitats públiques o 

privades del Camp de Tarragona que tinguin com a activitat principal la formació 

i l’aposta per les diferents disciplines artístiques citades anteriorment.  

Aquest primer any  podran actuar fins a 16 escoles i entitats diferents distribuïdes 

entre els caps de setmana del 12 i 13 de juny i del 19 i 20 de juny. Cada dia 

participaran 4 entitats: una a les 10:30 h del matí, la segona a les 12:00 h, la 

tercera a les 18:00h i la darrera a les 19:30 h.  

REQUISITS 

1. CONDICIONS GENERALS

1. Es poden presentar escoles, centres, associacions o entitats públiques o

privades que tinguin com a activitat principal la formació i l’aposta per les

diferents disciplines artístiques.

2. Les actuacions tindran una durada d’entre 30 i 50 minuts.

3. Podran actuar un màxim de 30 persones per escola i actuació.

4. A l’escenari mai podran estar més de 15 persones i sempre complint amb

les mesures de seguretat relacionades amb la Covid-19.



5. Els participants han de tenir com a mínim sis anys (l’equivalent al 1r curs

de Primària).

6. Hi podran assistir un màxim de 60 persones com a públic i s’hauran de

distribuir seguint les indicacions que estableixi el Port. Les entrades, que

seran gratuïtes, les repartirà el coorganitzador (escola, entitat...) dies

abans de l’esdeveniment.

7. Per a garantir que es compleix amb l’aforament màxim, l’escola o entitat

disposarà dels mitjans humans i materials suficients per tal de garantir que

no se supera l’aforament màxim permès.

8. Durant la realització de l’activitat, el públic romandrà als seus seients per

tal de minimitzar els riscos d’incompliment de les distàncies de seguretat

i de separació social entre ells.

9. Cada escola o entitat haurà d’aportar una assegurança que cobreixi la

seva responsabilitat en els termes establerts en la normativa d’aplicació

vigent i que haurà d’adjuntar amb el formulari de sol·licitud.

10. En cap moment estarà permesa la realització de focs al recinte, així com

la utilització de qualsevol mena de dispositiu de generació de fums.

11. Tampoc estarà permesa la realització de cap activitat que comporti menjar

o beure a l’espai habilitat per a la realització de l’activitat.

12. L’escola o entitat que participi de la Mostra Expressa’t aportarà la

declaració responsable, assumint la responsabilitat en l’acompliment de

les mesures de seguretat establertes. El model de declaració responsable

es troba adjunt en aquest document.

• Respecte a les mesures de seguretat i higiene necessàries derivades de

la situació motivada pel COVID-19, se seguiran els protocols existents per

a garantir la seguretat dels assistents, amb especial cura respecte a:

o Mesures preventives i de control de la seguretat.

o Utilització de mascaretes per part dels assistents a l’acte així com

de l’equip de treball previst, muntatge, o qualsevol altra persona de

l’organització.

o Disposar dels mitjans suficients per a assegurar l’acompliment,

sempre que sigui possible, de la distància de seguretat mínima



d’1,5 metres, en especial, durant la realització de l’activitat, per la 

qual cosa aquesta es durà a terme amb els assistents asseguts a 

les cadires disposades, que estaran distanciades les unes de les 

altres amb un mínim d’1,5 metres. 

o Control de temperatura previ a l’accés a l’espai on es durà a terme

l’activitat.

o Desinfecció en els circuits d’entrada i sortida dels assistents i els

materials.

o Desinfecció adequada dels espais i eines atenent al seu ús.

o Rentat freqüent de mans amb gels desinfectants.

o No es permetrà compartir objectes i eines de treball.

o Adoptar les mesures de seguretat i higiene específiques per a cada

equip que intervingui a l’activitat atenent als riscos específics de

cada lloc.

o Organitzar els espais de treball minimitzant els riscos de contacte

entre persones i el manteniment de distàncies de seguretat, amb

especial cura respecte a accessos diferents d’entrada i sortida del

personal i dels assistents a l’activitat, així com entrades i sortides

de manera esglaonada, sempre que sigui possible, per tal d’evitar

aglomeracions.

o Es disposarà de distàncies de seguretat adequades entre els

membres de l’agrupació artística, segons s’indica a les

recomanacions existents per a aquest tipus d’activitats musicals,

amb especial cura de minimitzar els riscos dels instruments de

vent, ubicant mampares de separació si fos necessari.

o L’escola o entitat presentarà un croquis amb la ubicació dels

participants a l’activitat musical i relacionarà les mesures de

protecció davant el COVID-19 previstes.

o Tota la responsabilitat respecte a l’acompliment de les mesures de

seguretat “anticovid” marcades per les diferents autoritats

competents, recauen en l’entitat i escola participant en la Mostra

Expressa’t.



2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI

La plaça del Tinglado 1 del Moll de Costa acollirà dos escenaris.  

Un escenari amb tarima de 8x4 m i amb una alçada de 0,5 metres.  

I un segon escenari de 8x6 metres de linòleum. 

El públic estarà distribuït en 60 cadires. 

Les escoles i entitats participants hauran de portar, en cas que sigui necessari,  

el repertori musical. 

3. DIFUSIÓ

El Port de Tarragona farà difusió de la Mostra Expressa’t en mitjans de 

comunicació i xarxes pròpies del Port. Els participants cediran els drets d'imatge, 

com es recull en l'apartat 8 d’aquests requisits. S’adjunta document relatiu a la 

cessió de Drets d’Imatge. 

4. PRESENTACIÓ

Per sol·licitar la participació en la Mostra Expressa’t s’hauran de complimentar 

els següents documents: 

• Formulari de sol·licitud

• Model de declaració responsable

• Model de cessió de Drets d’Imatge

• Còpia pòlissa Responsabilitat Civil de l’escola o entitat participant

I enviar-los a l’adreça electrònica expressat@porttarragona.cat 

Tota la informació relacionada amb la mostra Expressa’t està publicada a: 

https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/moll-costa 

5. TERMINI D’ADMISSIÓ

La data límit de lliurament serà dimecres 2 de juny de 2021 a les 19 hores. 

mailto:expressat@porttarragona.cat
https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/moll-costa


6. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

Els criteris que s’utilitzaran per valorar i decidir els participants de la Mostra 

Expressa’t 2021 seran: 

• Intentar aplegar escoles i entitats de diferents disciplines artístiques

• Valoració de la proposta

• Ordre d’arribada de peticions

7. PUBLICACIÓ DELS PARTICIPANTS DE LA PRIMERA EDICIÓ

Durant el dilluns 7 de es farà públic el llistat d’escoles i entitats que podran 

participar en l’edició d’enguany, detallant l’horari i el dia assignat. Les escoles i 

entitats seleccionades rebran un correu confirmant la seva participació. 

També es farà públic mitjançant la pàgina web del Port 

https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/moll-costa i les xarxes socials del 

@PortTarragona i @MolldeCosta (Twitter, Facebook i Instagram).  

8. DRETS D’IMATGE

Les entitats i escoles, així com tots els seus integrants que formaran part dels 

actes a celebrar, autoritzen la cessió dels drets d’imatge, així com la captació, 

utilització i el seu tractament amb la finalitat de fer publicitat i difusió per part de 

l’APT, de forma gratuïta, per un període indefinit i en l’àmbit nacional i 

internacional. 

A aquest efecte les entitats participants seran les responsables d'obtenir i 

acreditar l'autorització de les persones que hagin de participar en els actes 

objecte de la present convocatòria, quedant exonerada l’APT de qualsevol 

inexactitud o falsedat per les dades facilitades per l'entitat sobre aquest tema. 

https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/moll-costa

