
Fem sinèrgies! 1a Trobada preparatòria per a la Festa de l’Associa’t 2020 

 
El dia 5 de març vam trobar-nos a l’Ateneu el Poblet més de 40 persones representant les 
seves entitats. La idea era començar a construir juntes la Festa de l’Associa’t del 2020.  
 
Com vam explicar d’inici, tenim 4 grans objectius per a la Festa, aquest any. Es 
resumeixen en fer una festa:  
 

Més comunitària: un procés de llarg recorregut, durant tot l’any, i que la festa en sigui la 
celebració final, que ens ajudi a desenvolupar relacions entre entitats i amb la ciutadania 
 

Més sinergiada: entre les entitats unim forces per fer activitats més potents i articulades, que 
ens ajudin a transmetre millor el missatge del teixit associatiu a la ciutadania. 
 

Més verda: estem en emergència climàtica, i si abans ja era important, ara és imprescindible fer 

una festa més ecològica i sensibilitzadora . 
 

Millor comunicada: que la comunicació ens permeti arribar millor a la nostra gent, i també a la 
gent que no ens coneix, que ens permeti sensibilitzar i transmetre millor el nostre missatge.  

 
La trobada s’encaminava a contribuir aquests objectius conjuntament, des de les 
sinergies.  
Per a fer-ho vam preparar el següent programa:  
 

 
 

Pas 1: Flipem les unes amb les altres 
 

Abans de començar a fer sinèrgies, i com a primer pas per a aconseguir-ho, el més 
important és donar espai a coneixe’ns com a entitats, sorprendre’ns 
mútuament i veure com ens podem complementar i on tenim punts en comú.  
Primer vam fer una ronda per a coneixe’ns de forma bilateral, de forma casual.  

 

 
 



https://twitter.com/AssociatBCN/status/1235613562950672384 
Després d’aquestes coneixences per parelles, vam separar-nos en 5 grups d’unes 9 
persones, i allà vam explicar-nos què fa la nostra entitat, quina proposta tenim per 
l’Associa’t, i altres detalls que poguessin ser d’interès per a la resta d’entitats.  
 
En vam prendre notes, i en aquest enllaç podeu veure què va explicar cada entitat 
(de ben segur cada organització ho podrieu explicar millor, però aquí compartim les 
notes). Us recomanem que hi feu una ullada, les que hi vau ser com a recordatori 
de quina entitat us va semblar interessant; i les que no hi vau ser, per a veure si 
voldrieu fer alguna interacció. Si l’activitat que plantegen per l’Associa’t us sembla 
que quadra amb els vostres objectius, potser hi podeu fer una sinèrgia! 
Contacteu-nos i us posarem en contacte. (no podem aquí posar contactes per 
protecció de dades) 

 
 

Pas 2: Fem una Festa col·lectiva 
 

Havent parlat ja de qui som i què proposem cada una, va ser el moment de pensar en els 
objectius comuns per la festa. D’una banda, convidar les entitats a adherir-vos a sinèrgies 
col·lectives que volem portar endavant el 2020:  

 

Espectacles sinergiats: Les entitats que volgueu crear un espectacle sinergiat i 
pluri-disciplinar, us acompanyarem i donarem suport per tal que surtin espectacles 
potents i col·lectius que puguin ser bandera de les vostres entitats i de l’Associa’t. 
 

Carpa temàtica: Una carpa dedicada a la sensibilització sobre grans temes de 
l’Associacionisme. Tallers organitzats conjuntament per les entitats que us hi 
vulgueu implicar. Una carpa de 100m2, on cada tema disposarà de mig dia 
d’activitats. 
 

I a més, vam fer un altre grup  
Com fem la festa més verda, més comunitària i millor comunicada? Per a gent 
que volia treballar com avançar en els altres objectius comuns de la Festa 2020.  

 
A continuació us fem un resum del que va sortir a cada grup:  
 

Espectacles sinergiats 
Tot i que no es va arribar a treballar en detall diferents espectacles, sí que van sortir 
algunes idees interessants que poden donar peu a col·laboracions per a aquesta festa:  

 

  > Un solo espectáculo grande sin parón. 30 entidades entrando y saliendo. 
Popurrí de cosas. 

Es complicado si hay instrumentos (más tiempo para el cambio de espectáculo); 
se podría hacer si es solo danza.Un espectáculo único de grupos que van 
cambiando, cada uno con su música en pen drive, van saliendo coordinadamente. 
Pero hay que ensayar! 

> Incluir a personas sordas. Se tiene que integrar antes y prepararlo bien. Baile 
con lengua de signos. 

https://twitter.com/AssociatBCN/status/1235613562950672384
https://drive.google.com/file/d/1drCdvK20Oy1-RTsKHSUmvvccMPdBxS5G/view?usp=sharing


Una actividad sinergiada liderada por asociaciones de personas sordas. En 
Cerecusor hacían country pero podrían hacer algo nuevo. 

> Conectar la pasarela de la xarxa de dones costureres con música en directo o 
con danzas y costura folclórica. Pueden intercalarse o hacerse coordinadamente. 
 

  > Proposta AMAD: Veu de dones: coral de dones; música para la paz: concert 
participatiu 

Us agradaria fer un espectacle sinergiant-vos amb altres entitats, i que us 
acompanyem en la creació? Contacteu-nos a associat@associat.barcelona 

i expliqueu-nos les vostres idees!  
També podeu fer les vostres propostes al Decidim de la Festa (cliqueu aquí) 
 
 

Carpa temàtica / Itineraris temàtics 
Primer es va fer una explicació general i algunes reflexions entorn a com imaginen i volen 
les entitats aquesta carpa temàtica i els seus itineraris:  
 
 

Com volem la carpa temàtica 

  Fil conductor 
Resguardar l'espai (de soroll, activitats, etc) 
Scrabble adaptat a l'itinerari 
Ordenar per edats: 2 hores per infants, 2 hores per adults 
Cuidar el tema soroll dins la carpa 

Exposició: Es va compartir que com hi ha disponibles 4 hores d’una carpa sencera per a cada 
temàtica, es pot aprofitar per a crear una exposició sobre la temàtica, que utilitzi el perímetre de la 
carpa, i també treballar l’escenografia interna de la carpa. A més, es pot vincular l’exposició, si es 
vol, a l’agenda 2030 

  

 
 

https://encomunitat.decidim.barcelona/assemblies/la-festa


Després de les reflexions generals, les entitats que volien treballar en cada itinerari concret 
es van ajuntar i compartir idees sobre com es podia organitzar l’itinerari:  
 
 
 

Idees per Itinerari Gèneres, diversitats sexuals i feminismes  Entitats (de moment):  
 

Associació Guinea Catalana 
Bisila, Ass. Mujeres 
Migrantes en Cat. 

  > Visualización, romper esquemas. 
> Ampliar espacios, trabajar creencias e imaginarios 

 

Idees per itinerari drets de totes les persones   
Entitats (de moment):  
 

Amics dels Infants del 
Marroc (Sara) 
Ass.Barceloneta Alerta (Luís) 
Ass.Mujeres Migrantes de 
Cat. 
Delwende (al servicio de la 
vida) (Ana, Begoña, Teresa 
Maria) 
Fund. Catalunya La Pedrera 
(Marta i Laia) 
AESCO (Marta y Costanza) 
Fund. Catalana Paràlisi 
Cerebral (Cristina) 

 > Ambientació: Mural amb tots els Drets mencionats 
 

> Activitat "Els Jocs de Sempre" dret de lleure. 
 

> Dignitat de les persones en situació de deteriorament cognitiu + 
diversitat funcional 
 

> Llibertat d'expressió 
 

> Respecte a tots els col·lectius 
 

> Empoderament 
 

> Igualtat 
 

> Autonomia pròpia (prejudicis) 
 

> Acollida + no-discriminació per cap motiu (raça, religió, etc.), 
solidaritat 

 
 

Idees per Itinerari Interculturalitat   
Entitats (de moment):  
 

Centre Cívic Guinardó, 
Centro Boliviano-Catalán, 
As.Mujeres Migrantes 
Cataluña, Ass.Intercultural 
diàlegs de dona 

 > Migració: A través de la manualitat i l'artesania plasmar la 
migració amb teles, teixits, i amb una assoc. que balla amb teles i 
un ball típic de Sardenya 

 > Preservar la cultura: Àfrica en positiu; taller de turbants. 

 > Dones migrants de qualsevol part, àrea de cures. 

 > Diàlegs de dones: Dones immigrants índies i del nord d'àfrica, 
taller de henna. 

 
 

Idees per Itinerari El Clima és cosa de Totes   
Entitats (de moment):  
 

Fed.Int de Scrabble en 
Català, sObres Mestres, 
Cuida la Vida 

 > Joc Scrabble, complementa amb paraules clau el tema 

 > Taller de Cuina creativa 

 > Cuida la vida, sessió de biodansa 

 
 



Voleu participar a la carpa temàtica, organitzar activitats que formin part d’algun 
dels 4 itineraris? Contacteu-nos a associat@associat.barcelona !  

També podeu fer les vostres propostes al Decidim de la Festa (cliqueu aquí) 

 
Una festa més verda, més comunitària, millor comunicada 

 

De cara a aconseguir els altres tres objectius centrals del 2020, les persones participants 
de les diferents entitats van fer propostes i pluja d’idees. A continuació el que va sortir per 
a cada objectiu.  
 

Més comunitària 

 Itineraris per barris, per temàtiques, i per tipus d'activitats 

Energies Comunitàries (connectar-s’hi) 

Gamificació als itineraris 

Racó activitat de pintura en les diferents franges pels nen/es (que pintin el que veuen) 

Joves i infants. Buscar la manera que participin en la ideació i organització de l'activitat a la 
plaça 

Vincular activitats amb espais educatius (adults), espais de gestió comunitària. 

 

Millor comunicada 

 Que la informació arribi a tots els barris 

Más visibilidad para las asociaciones 

Agents claus de comunicació per la difusió 

APP Associa't (sobretot millor pe als itineraris) 

Mitjans de comunicació 

Informació del minut a minut durant la plaça (pluja) 

Que les orgs mateixes comuniquin que hi són. 

Més visibilitat en activitats de carpa 

Més ajuda del personal de carpa 

Difusió en mitjans més generalistes 

Banner personaliltzat perquè les entitats puguin compartir la seva activitat 

Ràdios 

 

Més verda 

 App (menys impressions en paper) 

Bosses a la Xarxa de dones cosidores 

Cantimplores en lloc de bosses 

Nou disseny de carpes per tema ecològic. 

Millorar la visibilitat dels contenidors de reciclatge 

https://encomunitat.decidim.barcelona/assemblies/la-festa


Millorar comunicació, 
Comerç just, proximitat, ecològic. 

Programa serigrafiat a la bossa. Itineraris 

Voleu contribuir a aquests objectius, hi teniu idees i voleu participar en fer la festa 
més verda, més comunitària i millor comunicada?  
Contacteu-nos a associat@associat.barcelona !  

També podeu fer les vostres propostes al Decidim de la Festa (cliqueu aquí) 

https://encomunitat.decidim.barcelona/assemblies/la-festa

