
ACTA

Trobada entitats i ajuntament

Propostes 
Alternatives a la Festa 

de l’Associa’t 2020

Trobada 25 de juny

El 25 de juny vam trobar-nos més d’una 
cinquantena d’entitats amb el regidor Marc Serra, 
l’equip d’Acció Comunitària i l’Associa’t, per a obrir 
un espai de diàleg sobre la situació actual, 
relacionada amb la Festa de l’Associa’t. 

Durant la primera hora de la trobada, el regidor va 
fer una primera intervenció, seguida d’un diàleg 
amb preguntes i propostes per part de les entitats. 
El regidor va subratllar el rol essencial de les 
entitats, no només en les xarxes de suport en 
aquests dies clau, sinó en tot el rol de suport mutu, 
de cures, de sosteniment de la cultura, 
l’enfortiment dels llaços comunitaris, etc. Es van 
compartir les raons per a no poder fer la Festa a la 
Plaça Catalunya (restriccions d’us de l’espai 
públic), i l’aposta per a una campanya de 
comunicació que permeti la visibilització i 
valorització del teixit associatiu i comunitari. A la 
reunió es palpava un clima constructiu i ganes 
d’aportar. 

A continuació, es van fer espais de treball per a 
aprofundir i treballar juntes les propostes per a 
aquest 2020.  



El 2020 la Festa fa un canvi de ritme
Una alternativa apuntant als mateixos objectius
La proposta alternativa s’estructura entorn a la comunicació i 
l’enxarxament, i es vol conservar com a guia els mateixos objectius que 
sempre s’han marcat per la Festa:

● enfortir el teixit associatiu amb espais de visibilitat per a la 

ciutadania

● generar espais de trobada entre veïns i veïnes de la ciutat, 

amb les entitats i espais comunitaris, que permetin que la 
ciutadania entengui quins projectes li són més propers i s’hi pugui, 
en el futur, vincular.

● valoritzar la tasca associativa i, amb això, imprimir confiança i 

energia entre el teixit associatiu

● construir sinèrgies entre les entitats, a partir del diàleg i les 

accions conjuntes, que puguin enfortir-les com a teixit comunitari 
de la ciutat. 

Per què? 
Les raons principals que van compartir-se 
van ser que, degut a la crisi de la Covid-19: 
● El límit d’aforament en activitats, i en l’

ús de l’espai públic fa que no sigui 
possible una trobada a la Plaça 
Catalunya com la que representa 
l’Associa’t

● Les necessitats i conseqüències 
socials que comporta aquesta crisi fan 
que no sigui adequat invertir la 
totalitat del pressupost usualment 
invertit a la plaça en una campanya 
alternativa, i per tant la proposta de 
2020 haurà de ser més modesta en 
inversió. 



CAMPANYA VISIBILITZACIÓ 

Spot per visibilitzar i valoritzar la tasca del moviment associatiu de la 
Ciutat. Un spot que pugui ser difós per xarxes per les entitats que participen de 
l'Associa't, pels canals de l'ajuntament, la web de la Mercè, etc. “Associar-nos ens 
canvia la vida i transforma la ciutat”

Campanya de comunicació descentralitzada amb les entitats. Entre totes les 
entitats que hi vulguin participar, llençar una campanya potent per arribar al màxim de 
gent i compartir el nostre missatge. Ho treballem al setembre!

Banderoles de l'Associa't. Malgrat no hi haurà festa, es compta amb la possibilitat 
que de tenir banderoles als fanals per promocionar el moviment associatiu. Aquestes 

banderoles animarien a entrar a la web de l'Associa't. 

Activitats Off Associa’t i presència al programa de la Mercè. El programa de la 
Mercè recolliria la campanya de comunicació, la programació de Ràdio Associa't i 
agendar algunes de les activitats que les entitats pugueu auto-organitzar per compte 

propi durant els dies de les festes (“Fora Festa”). Propostes fins al 15 de juliol! (si voleu ser 

al programa)

Proposta de treball Aportacions entitats

Anchi LaTregua
Activitats de 
Dansa online 
via zoom o 
mixte en un 
espai tancat

Otger CJB 
Potser el 15 de 
juliol es molt aviat 
per a propostes. 
Les entitats estem 
en pause i hem 
d’arrencar.

Felip 17maig 
participar al off 
fent alguna 
xerrada o 
presentació

Elena plataforma PH
Acció sensibilització 
violències masclistes 
dones de blanc; la 
gràcia es fer-la al 
carrer; potser interiors 
d’illa. 

Fer un plató de 
televisió a plaça 
Catalunya i en 

altres districtes. 

Fer vídeos curts de 
2-3 minuts de cada 
entitat i penjar-ho a 

YouTube. 

el missatge 
està bé!

Ángel, BGMC;
Tenir espais a  BTV, 
seguint experiència del 
Pride Virtual: BTV ha 
organitzat moltes 
activitats, taules 
rodones, etc. 

Des del web 
llancem un 
repte perquè la 
gent participi

Casal 
Transformadors: 
ceràmica, treball 
amb la 
diversitat,...



RÀDIO ASSOCIA’T

Especial Ràdio Associa't durant les Festes de la Mercè. Des de les ràdios 
comunitàries de la ciutat que participen de l'Associa't s'han començat a celebrar 
reunions per organitzar una programació en viu durant les Festes de la Mercè. 

● Programació de 2 hores de ràdio en directe diàries durant les festes de la 
Mercè. 

● S'està buscant un emplaçament a la ciutat per muntar l'estudi de ràdio on 
poder fer l'emissió en directe (Jardins del Palau Robert?) 

● Estem oberts a propostes d'entrevistes per tal d'incloure a la programació 
de la Ràdio Associa't. 

Escriviu-nos si teniu propostes per a participar-hi!

Proposta de treball Aportacions entitats

Felip 17maig 
participar a la 
radio parlant del 
llibre sobre la 
història del 
moviment 
LGTBIQ+ català

Elena olataforma  PH
Tertúlia la ràdio 
sobre la teràpia 
artística per 
recuperació de la 
violència de gènere

Coneixeu 
Radios 
confinades? 
https://encomunitat.d
ecidim.barcelona/ass
emblies/associat/f/94
9/posts/22 

Joan Torre Jus.
Les Ràdios estan 
arrencant la feina i 
encara trigaran una 
mica a poder fer 
propostes

Joan Ona Sants
Ràdios obertes a 
acollir i donar 
veu a les 
entitats. 

Joan TJ: 
Hi haurà senyal 
de vídeo, també, 
per youtube.

https://encomunitat.decidim.barcelona/assemblies/associat/f/949/posts/22
https://encomunitat.decidim.barcelona/assemblies/associat/f/949/posts/22
https://encomunitat.decidim.barcelona/assemblies/associat/f/949/posts/22
https://encomunitat.decidim.barcelona/assemblies/associat/f/949/posts/22


DURANT LA RESTA DEL CURS 2020-21

Volem treballar amb les entitats per potenciar l’Associa’t com a instrument 
d’enfortiment i visibilitat de les associacions i grups no formals.

La solidaritat és la tendresa dels barris: Una sèrie d’accions desplegades 
en el temps (entre novembre i març) on el teixit associatiu es troba amb els 
veïns i veïnes dels seus barris.

● Trobades als espais públics / equipaments de proximitat

● Trobades a les xarxes i espais web

Enfortim les Arrels Associatives: un Associa’t cap endins, un programa de 
cap de setmana on l’Associa’t, el teixit associatiu i comunitari s’enforteix amb 
aprenentatges i diàlegs, es reforcen les relacions, aclarir les perspectives i ens 
refresquem personalment i col·lectivament

Proposta de treball Aportacions entitats

Seguir treballant 
amb les sinergies 

entre entitats. 

Alba, Boca Ràdio: un 
acompanyament en 
la diversitat 
associativa, per 
enfortir-nos: cures 
assemblea

Interassociatiu 
tant en espais 
físics com 
online 

Als barris? 
algunes és on 
sempre som! 
potser l’associa’t 
aporta “ciutat”. 

Recorreguts 
virtuals pel mapa 
d’associacions, 
gimcanes, per 
entitats,...

Interessant fer 
espais de 
trobada i parlar 
a fons!

Alba, Boca Ràdio: una 
xarxa social per al 
teixit associatiu on ens 
anem presentant i 
explicant entre 
entitats (al Decidim?)

Assumpció: un espai 
de referència on les 
entitats un cop la 
setmana  explica el 
seu cas, o fan una 
conversa

Promoure els IG 
live entre entitats, 
i guardar els 
resultts 
audiovisuals



TROBAR-NOS I PARTICIPAR

Cal que ens organitzem! 
Us proposem un calendari per a anar articulant les accions 

JULIOL 
● A partir de l’1 de juliol envieu propostes programa Ràdio 

Associa’t

● Fins 15 juliol activitats off Associa’t: volem ser flexibles, però ens 

volem assegurar que serem a temps de fer-les entrar al programa de la 

Mercè.

● 21 juliol trobada organitzativa

SETEMBRE
● Trobada: Organitzem la campanya de comunicació

On? Com?

un correu electrònic a: 
jvilaplanah@ext.bcn.cat, 
associat@associat.barcelona 

amb aquest formulari: 
https://bit.ly/OffAssociat 

us avisarem de l’enllaç (o si 
proposem fer-la presencial!)

mailto:jvilaplanah@ext.bcn.cat
https://bit.ly/OffAssociat


Moltíssimes gràcies

per participar
per ser-hi

per la vostra energia

SEGUIM (JUNTES) !


