18a MOSTRA
D’ASSOCIACIONS DE
BARCELONA (MERCÈ 2013)
Dades de participació. Resultats del
qüestionari de valoració de les entitats.
25 de novembre de 2013

RESUM DELS RESULTATS DE LA
VALORACIÓ DE LES ENTITATS

ENTITATS PARTICIPANTS:
216 sol·licituds de participació a la Mostra.
150 entitats seleccionades (entre associacions amb estands i entitats que només fan activitats).
ÍNDEX DE RENOVACIÓ DELS ESTANDS: el 75 % de les entitats seleccionades amb un estand o carpa no
varen participar a la Mostra 2012.

LA VALORACIÓ QUE FAN LES ENTITATS:
El 84 % de les associacions participants a la Mostra responen el qüestionari de valoració.
Les entitats responen + 95 % de les preguntes dels qüestionaris.
VALORACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA 2013 (en una escala entre 0 i 5 punts): + 4 punts.
Els 5 aspectes millor puntuats, per aquest ordre, han estat:






El procés per tramitar les sol·licituds de participació i la comunicació amb l’organització
El funcionament de l’organització a la plaça durant els tres dies de Mostra
La vigilància
L’acte de cloenda
La pàgina web de la Mostra (www.mostra bcn.cat)

Aspecte pitjor puntuat: les mesures per disminuir el soroll molest a la plaça.
A l’apartat de comentaris i suggeriments, la queixa pel soroll molest a la plaça torna a ser l’aspecte més
recurrent.
Les valoracions crítiques relacionades amb les característiques dels espais de la Mostra i amb la
distribució dels mateixos, és un altre dels àmbits que reuneix un nombre significatiu de comentaris.
En relació a l’impacte de la Mostra entre les entitats participants, 2/3 parts consideren que la presència
de l’associació en un dels estands (o carpes) de la Mostra, ha servit per incorporar nous socis/es i/o per
incrementar el nombre de col·laboracions amb l’entitat.
Les entitats dels espais on es permetia fer venda (la Llotja i la Cafeteria de comerç just) són les que
concentren una mitjana de visitants més elevada, però també són les que afirmen haver aconseguit un
nombre de socis/es i/o col·laboradors més baix.
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1.- Dades de les sol•licituds presentades a la Mostra 2013

MODALITAT ESPAI

Nº SOL·LICITUDS / CANDIDATURES
(demandes d’espai)

1 (federacions)
2 (estands 1er grau)
3 (La Llotja)
4 (cafeteria c. j.)
TOTAL

20
87
72
2
181

Nº
ESTANDS /
Nº ENTITATS
CARPES
(oferta)

22
87
74
2
185

20
54
40
1
115

% DEMANDA
(en relació a l'oferta)

100%
161%
180%
200%
157%

Nº SOL·LICITUDS D’ACTIVITATS (sense demanda d’espai): 31
TOTAL Nº SOL·LICITUDS D’ACTIVITATS (amb demanda d’espai + sense demanda d’espai): 87
Nota 1. Les entitats que s’han presentat conjuntament s’han comptabilitzat com una única candidatura. Enguany, el nombre de
candidatures conjuntes (3 en total) s’ha repartit de la següent manera:

Modalitat 1: 1 candidatura de 3 entitats

Modalitat 2: 1 candidatura de 2 entitats

Modalitat 3: 1 candidatura de 2 entitats
Nota 2. En resum, han estat 185 el nº total d’entitats que han fet la sol•licitud de participació amb un espai a la Mostra 2013.
Tanmateix, el nombre total d’entitats que han tramitat la sol•licitud per participar a la Mostra 2013, fent demandes d’espai i/o
d’activitat, ha estat de 216.

Mostra Mercè 2013
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(demandes)
Nº ESTANDS / CARPES
(oferta)
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2.- Dades de participació als espais de la Mostra 2013:
nombre d’estands i nombre d’entitats
MODALITAT ESPAI
Entitat convidada
Cafeteria de Comerç Just (mod. 4)
Mod. 1 (federacions)
Mod. 2 (estands 1er grau)
Mod. 3 (La Llotja)
TOTAL

Nº ESTANDS /
CARPES
1

Nº ENTITATS

Renúncies a data
25/9/2013

1

1

2

20
53
39
114

22
54
40
119

1
1
2

Nota 1. S’han descomptat les renúncies tant a les dades del nº d’estands com a les del nº
d’entitats. S’han produït les següents renúncies: * mod. 2: Associació Cívica la Nau * mod. 3:
Associació Amics del Brasil Barcelona
Nota 2. Hi ha 29 entitats que fan activitats o actuacions i no tenen ni estand ni carpa. Alhora,
34 entitats tenen espai (estand o carpa) i també fan activitats o actuacions. Globalment, 63
entitats fan activitats i/o actuacions a la Mostra. D'altra banda, algunes entitats comparteixen un
mateix estand o carpa (per això existeix una diferència entre el nº d'estands i el nº d'entitats).
Tanmateix, hi ha altres entitats, equipaments, institucions i/o iniciatives que també disposen
d’espais propis a la plaça: Adopta BCN; AGBAR - Joc d'Aigua; Associació Casal dels Infants,
acció social als barris; Banc de sang; Coresponsabilitat; Medicus Mundi Catalunya; Mobile
World Capital; Murs Lliures; Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions. En total, 150
entitats participen a la Mostra de la Mercè 2013.
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3.- Índex de renovació a la Mostra de la Mercè 2013

3.1.- Índex de renovació de les entitats seleccionades en relació al nombre total d’entitats que
presenten sol·licitud

MODALITAT
ESPAI

1 (carpes de les
federacions)
2 (estands per a
entitats de 1er
grau)
3 (estands de La
Llotja)
TOTAL
TOTAL en %

Nº d’ENTITATS
QUE HAN
PRESENTAT
SOL·LICITUD
per participar
als espais
(estands i
carpes)
de la Mostra
2013

Nº d’ENTITATS
Nº d’ENTITATS
REPETIDORES
NOVES
(nº entitats seleccionades a
(nº entitats
la Mostra 2013 que també
seleccionades a la
van participar a la Mostra Mostra 2013 que no
2012)
van participar a la
Mostra 2012)

Nº d’ENTITATS
NO SELECCIONADES
A LA MOSTRA 2013
QUE
SÍ VAN PARTICIPAR
A LA MOSTRA 2012

Nº d’ENTITATS
NO
SELECCIONADES
A LA MOSTRA
2013 QUE
NO VAN
PARTICIPAR A
LA
MOSTRA 2012

20

13

7

0

0

87

6

48

25

8

72

10

31

22

9

179

29

86

47

17

100%

16%

48%

26%

10%

TOTAL ENTITATS
NOVES que
presenten sol·licitud

58%
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3.2.- Índex de renovació en relació al nombre d’entitats seleccionades

MODALITAT
ESPAI

1 (carpes de
les
federacions)
2 (estands
per a entitats
de 1er grau)
3 (estands
de La Llotja)
TOTAL

Nº d’ENTITATS
SELECCIONADES
PER ALS ESPAIS
DE LA MOSTRA
2013
(coincideix amb el
nº d’estands i
carpes)

Nº d’ENTITATS
REPETIDORES
(nº entitats que
també
van ser
seleccionades
a la Mostra 2012)

Nº d’ENTITATS
NOVES (grup 1)
(nº entitats que
van presentar
sol·licitud a la
Mostra 2012 i no
van ser
seleccionades)

Nº d’ENTITATS
NOVES (grup 2)
(nº entitats que no
van presentar
sol·licitud a la Mostra
2012)

ÍNDEX DE
RENOVACIÓ
% d’entitats noves
(grups 1+2) en relació
al nombre d’entitats
seleccionades a la
Mostra 2013
(% per modalitats i %
total)

20

13

0

6

30%

54

6

12

36

89%

40

10

11

20

78%

114

29

23

62

75%

TOTAL ENTITATS
NOVES seleccionades

75%

Nota . Hi ha entitats que s’han presentat conjuntament (per compartir un mateix estand o carpa) i als quadres s’han comptabilitzat com
si fossin una sola entitat. Enguany, el nombre de candidatures conjuntes (3 en total) han estat seleccionades i s’ha repartit de la següent
manera:

Modalitat 1: 1 candidatura de 3 entitats

Modalitat 2: 1 candidatura de 2 entitats

Modalitat 3: 1 candidatura de 2 entitats
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4.- Mostra 2013. L'avaluació de les entitats. Dades dels qüestionaris, valoracions i
suggeriments

4.1.- Nombre de qüestionaris omplerts

MODALITAT ESPAI

Nº participants en
estands, carpes,
Nº qüestionaris
activitats i/o actuacions omplerts

% qüestionaris
omplerts

1 (carpes federacions)

20

15

75%

2 (estands 1er grau)

53

44

83%

3 (La Llotja)

39

32

82%

2

2

100%

114

93

82%

32

29

91%

146

122

84%

4 (Cafeteria Comerç Just)

TOTAL ESPAIS (1, 2, 3 i 4)
Activitats, actuacions i altres espais singulars
TOTAL (participants en espais + activitats)

Nota 1. La Cafeteria de Comerç Just de la Mostra 2013 va ser gestionada per 2 entitats.
Nota 2. Activitats i actuacions es refereix a les entitats que no tenen espai propi a la Mostra -ni estand ni carpa- i fan
activitats i/o actuacions. En aquest apartat hem afegit 3 entitats més amb un estatus singular a la Mostra (són les que
disposen d'estand propi però fora de les quatre modalitats seleccionables, com per exemple l’entitat convidada).
Nota 3. Les carpes i/o estands compartits per més d'una entitat es comptabilitzen com una sola unitat, excepte en el cas
de la Cafeteria de Comerç Just.

Qüestionaris omplerts. Valoració Mostra 2013
160
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0

Nº participants en estands,
carpes, activitats i/o actuacions
Nº qüestionaris omplerts
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4.2.- Valoració per àmbits
Quadre amb els resultats de la valoració de 20 àmbits de la Mostra puntuats de 0 a 5 punts. Les respostes s’han agrupat
atenent a les diferents modalitats de participació de les entitats: les entitats amb estand propi de les modalitats 1, 2, 3 i 4;
les entitats sense estand propi que han realitzat activitats i/o actuacions a la Mostra; les entitats amb espais singulars
propis (com l’entitat convidada). S’ha afegit una columna amb el subtotal de les entitats de les quatre modalitats d’espai i
una columna final amb el resultat global de totes les entitats que han respost els qüestionaris de la Mostra.
Àmbits puntuats
(valoració de 0 a 5 punts)

A) Les instal•lacions, els
espais i la seva distribució
B) Valoració global dels
continguts dels estands i
carpes
C) El programa d’activitats i
actuacions
D) L’acte de cloenda
E) La Llotja de la Mostra
F) L’Auditori
G) La Cafeteria de Comerç
Just
H) El Catàleg de la Mostra
I) Els horaris
J) La neteja
K) La vigilància
L) Les mesures per
disminuir el soroll molest a
la plaça
M) Les mesures de gestió
de residus i estalvi
energètic
N) L’afluència de públic
O) El funcionament de
l’organització a la plaça
P) Els criteris per participar
a la Mostra 2013
Q) La sessió de lliurament
de credencials del
12/9/2013
R) El procés per tramitar
les sol•licituds de
participació
S) La pàgina web de la
Mostra
T) Valoració global de la
Mostra 2013
Puntuació mitjana de tots
els àmbits

Punt.
ent.
Mod.
1

Punt.
ent.
Mod.
2

Punt.
ent.
Mod.
3

Punt. ent.
Cafeteria
comerç
just.
Mod. 4

Punt. ent.
TOTAL
ESPAIS
(mod. 1, 2,
3 i 4)

Punt. ent.
activitats,
actuacions i
espais
singulars

Punt. TOTAL
QÜESTIONARIS
(espais +
activitats)

3,36

3,68

4,19

4,00

3,82

4,32

3,93

4,00

3,84

4,06

4,00

3,95

4,08

3,97

4,13
4,42
3,87
3,77

4,07
4,18
3,65
3,88

4,16
4,15
3,97
4,07

3,50
3,00
3,00
3,00

4,10
4,18
3,79
3,92

4,21
4,27
3,95
4,05

4,12
4,20
3,82
3,94

4,07
4,21
4,00
4,21
4,33

3,76
4,21
4,05
3,68
4,23

3,73
3,84
4,47
4,28
4,55

4,50
3,50
2,50
3,00
4,00

3,82
4,07
4,15
3,96
4,35

3,82
4,19
4,00
4,21
4,07

3,82
4,09
4,11
4,02
4,28

3,50

2,86

3,87

3,50

3,32

3,38

3,34

3,86
4,00

3,79
3,61

4,00
4,16

3,50
4,50

3,87
3,88

3,87
4,21

3,87
3,96

4,07

4,32

4,47

3,50

4,31

4,37

4,33

3,93

4,00

3,90

3,50

3,95

3,93

3,94

3,80

4,21

4,06

2,00

4,07

4,04

4,06

4,33

4,43

4,48

4,00

4,42

4,21

4,37

4,14

4,16

4,07

4,00

4,12

4,18

4,14

4,00

3,98

4,35

4,00

4,11

4,11

4,11

4,00

3,93

4,14

3,53

4,01

4,07

4,02
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4.3.- Nombre de respostes per àmbit

TOTAL RESPOSTES del
conjunt d'entitats. Àmbits
puntuats
A) Les instal•lacions, els espais i
la seva distribució
B) Valoració global dels
continguts dels estands i
carpes
C) El programa d’activitats i
actuacions

Nº qüestionaris Nº respostes
omplerts
per àmbit

% de
respostes
per àmbit

122

120

98,36%

122

117

95,90%

122

121

99,18%

D) L’acte de cloenda

122

101

82,79%

E) La Llotja de la Mostra

122

111

90,98%

F) L’Auditori

122

107

87,70%

G) La Cafeteria de Comerç Just

122

107

87,70%

H) El Catàleg de la Mostra

122

116

95,08%

I) Els horaris

122

122

100,00%

J) La neteja

122

121

99,18%

K) La vigilància
L) Les mesures per disminuir el
soroll molest a la plaça
M) Les mesures de gestió de
residus i estalvi energètic

122

120

98,36%

122

116

95,08%

122

114

93,44%

N) L’afluència de públic
O) El funcionament de
l’organització a la plaça
P) Els criteris per participar a la
Mostra 2013
Q) La sessió de lliurament de
credencials del 12/9/2013
R) El procés per tramitar les
sol•licituds de participació

122

122

100,00%

122

120

98,36%

122

119

97,54%

122

116

95,08%

122

121

99,18%

S) La pàgina web de la Mostra
T) Valoració global de la Mostra
2013

122

117

95,90%

122

120

98,36%

Mitjana global de respostes

122

116,40

95,41%
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4.4.- L’impacte de la Mostra 2013. Resultats globals de les tres preguntes obertes

4.4.1.- Resultats globals de les tres preguntes obertes

PREGUNTES SOBRE L'IMPACTE DE LA
MOSTRA EN LES ENTITATS
PARTICIPANTS
SÍ
La presència de la vostra associació en
un dels estands (o carpes) de la Mostra,
¿us ha servit per incorporar nous
socis/es i/o per incrementar el nombre de
col•laboracions amb l’entitat? (*)

PREGUNTES SOBRE L'IMPACTE DE LA
MOSTRA EN LES ENTITATS
PARTICIPANTS
En cas afirmatiu, ¿podeu dir-nos el
número aproximat de nous socis/es i/o
col•laboracions que heu aconseguit
durant els dies que ha durat la Mostra?
(*)

NO

63 (66 %)

Nombre d'entitats
que responen la
pregunta

54

PREGUNTES SOBRE L'IMPACTE DE LA
Nombre d'entitats
MOSTRA EN LES ENTITATS
que responen la
PARTICIPANTS
pregunta
Ens sabríeu dir el número aproximat de
persones que han visitat el vostre estand
(o carpa) durant la Mostra? (*)
71

NS / NC

29 (30 %)

4 (4 %)

Suma total de
col·laboracions
noves

1164

Suma total de
visitants

27778

(*) En aquests indicadors s'han comptabilitzat només les respostes de les entitats
que han disposat d'estand propi a la Mostra.
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TOTAL entitats
amb estand,
carpa o espai
singular que
responen el
qüestionari

96

Mitjana de
col·laboracions
per entitat

22

Mitjana de
visitants per espai
(estand o carpa)

391

4.4.2.- Resultats comparatius per preguntes i espais

PREGUNTES SOBRE L'IMPACTE DE LA MOSTRA EN
LES ENTITATS PARTICIPANTS. 1a pregunta. La
presència de la vostra associació en un dels estands
(o carpes) de la Mostra, ¿us ha servit per incorporar
nous socis/es i/o per incrementar el nombre de
col•laboracions amb l’entitat?
Modalitat 1 (carpes de les federacions)
Modalitat 2 (estands de les associacions de 1er grau)
Modalitat 3 (La Llotja)
Modalitat 4 (Cafeteria de Comerç Just)
TOTAL ESPAIS (modalitat 1 + 2 + 3 + 4)

SÍ

NO

NS / NC

9 (60 %)
33 (75 %)
19 (59 %)
0 (0 %)
61 (66 %)

5 (33 %)
9 (20 %)
12 (38 %)
2 (100 %)
28 (30 %)

1 (7 %)
2 (5 %)
1 (3 %)
0 (0 %)
4 (4 %)

PREGUNTES SOBRE L'IMPACTE DE LA MOSTRA EN
Nombre
Suma total
LES ENTITATS PARTICIPANTS. 2a pregunta. En cas
d'entitats
Mitjana de
de
afirmatiu, ¿podeu dir-nos el número aproximat de nous
que
col·laboracio
col·laboracio
socis/es i/o col•laboracions que heu aconseguit durant
responen
ns per entitat
ns noves
els dies que ha durat la Mostra?
la pregunta
Modalitat 1 (carpes de les federacions)
8
313
39
Modalitat 2 (estands de les associacions de 1er grau)
27
695
26
Modalitat 3 (La Llotja)
17
108
6
Modalitat 4 (Cafeteria de Comerç Just)
_
_
_
TOTAL ESPAIS (modalitat 1 + 2 + 3 + 4)
52
1116
71

PREGUNTES SOBRE L'IMPACTE DE LA MOSTRA EN
LES ENTITATS PARTICIPANTS. 3a pregunta. Ens
sabríeu dir el número aproximat de persones que han
visitat el vostre estand (o carpa) durant la Mostra?
Modalitat 1 (carpes de les federacions)
Modalitat 2 (estands de les associacions de 1er grau)
Modalitat 3 (La Llotja)
Modalitat 4 (Cafeteria de Comerç Just)
TOTAL ESPAIS (modalitat 1 + 2 + 3 + 4)

Nombre
d'entitats
que
responen la
pregunta
13
33
22
1
69
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Mitjana de
visitants per
Suma total
espai
de visitants
(estand o
carpa)
3992
307
9322
282
8264
376
900
900
22478
326

TOTAL
entitats amb
estand i/o
carpa que
responen el
qüestionari
15
44
32
2

93

4.5.- Comentaris i suggeriments

4.5.1.- Respostes de les entitats de la modalitat 1 (carpes de les federacions)

COMENTARIS DE VALORACIÓ

SUGGERIMENTS

Potser caldria agrupar per temàtiques i/o serveis els diferents
estands que participem, així potser al tractar-se d'un "públic"
molt divers i dispar podríem canalitzar l'interès dels assistents.

A l'arribar a la mostra ens vam adonar que l'espai de què
disposava la nostra federació era la meitat del que disposava la
resta ja que l'espai que tenien les altres federacions nosaltres el
compartíem amb una altra entitat. No sabem si va ser una
confusió o si estava previst que fos així. No hi va haver cap
problema per compartir l'espai però haguéssim agraït que algú
ens expliqués el motiu d'aquella diferència.
Pel que fa a la resta, la mostra va transcórrer sense cap
incident.
Felicitats per l'espectacle de cloenda, més que encertat i
innovador.

Crec que per les entitats estava molt clara la distribució per
diferents tipologies d'organització i/o plataformes, però pel
públic en general era una mica confús, no distingeixen entre
entitats de primer nivell, de segon etc.

Suggerim que per propers anys, els espais per cada
federació siguin una mica més grans, així com l'espai
per cada federació dins el magatzem.

Els espais per a federacions són una mica limitats,
tenint en compte que són entitats que representem
diverses entitats. Per exemple, a la taula ens era
complicat encabir tota la informació de totes les entitats
membres o a l'espai físic, només vàrem poder posar un
"roll-up", quan, per nosaltres, era important posar-ne
dos, un sobre l'entitat i un altre sobre un servei d'una de
les entitats membres. D'altra banda, si poguéssim tenir
el mapa en format digital ens seria molt còmode per a
compartir-lo amb el voluntariat que atendrà l'estand de
la mostra.
La seguretat i neteja va ser excel·lent, així com l'accés a
l'organització de la mostra.

Gràcies!

El disseny de les ubicacions dels estands per les federacions
lluny del lloc de pas no facilita l'apropament de la gent.
Dificultar d’accessibilitat de les pers. amb minusvàlua tal com

Caldria que ens espais d'activitats, presentacions
estigui degudament climatitzat, per evitar situacions
com es va produir en l'espai de l'Auditori que semblava
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està distribuït les caixes apilades.
una sauna, i dificultava el desenvolupament de
Les reduïdes dimensions d'amplada de les caixes dificulta
l'activitat.
l'exposició del material com llibres o publicacions.
No estan ben definits les divisions entre entitats que distorsiona
la visió en el seu conjunt.

La gran varietat d'activitats programades a l'espai d'activitats i
les especificacions de cadascuna d'elles, fa que inicialment
sigui difícil la coordinació de les mateixes.

Seria interessant que les entitats dedicades
específicament a la discapacitat (el públic de les quals
són persones amb dificultats de mobilitat, moltes
usuàries de cadires de rodes) puguin estar situades al
costat de la rampa d'accés als estands.
Per la disposició del mobiliari de l'estand hem tingut la
sensació d'estar allunyats del públic. Les persones amb
cadira de rodes es quedaven fora de l'estand sense
poder acostar-se a la taula informativa, i no realitzaven
el recorregut fins la rampa.
En quant a la ubicació de les carpes de federacions,
quedaven amagades darrera de la llotja i hagués estat
be girar-les per a que miressin a la vorera per on
passava el públic.

Hem considerat que aquest any la distribució de les taules ha
sigut justa. Hem tingut molt poc espai, fet que feia que
s’acumulés el públic de les taules veïnes.
Gracies per la vostra atenció.

Els calaixos de fusta fent una pila a les carpes de federacions
restaven molta visibilitat i feien difícil des de fora veure les
entitats. Taules massa a dintre.

Més participació en les activitats des de les entitats i
agrupar més per temàtiques.

4.5.2.- Respostes de les entitats de la modalitat 2 (estands de les associacions de primer grau)

COMENTARIS DE VALORACIÓ

SUGGERIMENTS

Va ser una molt bona oportunitat de fer conèixer les nostres
activitats com associació, i a la mateixa vegada, posar-nos en
contacto amb altres que comparteixen objectius similars o
complementaris.
M'ha agradat l’organització de tot el equip de treball, per
correus electrònics, whatsapp, i en tot moment apropant-se a
l’estand per si faltava alguna cosa o si podien ajudar de alguna
manera.
Voldria conèixer si podem accedir d'alguna forma als vídeos de
les presentacions artístics a l’auditori.
Seria molt bo si es poden promocionar les presentacions
artístiques per repetir-les en algun altre lloc o espai similar, amb
quelcom de finançament per recuperar la inversió que aquest
any vaig ser assumida 100% per les associacions participants.[
:-/ ]
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- Algú record per les entitats participants (gorra,
samarreta, etc.)
- Pujar al youtube o donar millor difusió a aquest del
streaming per veure les presentacions a l’auditori
principal, o accedir a ells i difondre per les nostres
xarxes socials.
- Que seguim amb el mateix entusiasme per participar i
col laborar colze a colze i de cap a peus perquè
aquests espais siguin punts de trobada intercultural i
d’integració com aquest any.

l'Auditori per al següent any seria d’agrair posar més aire
condicionat perquè aquesta carpa toca molt sol al matí i la
temperatura interior era molt alta. Les fustes de terra entre
estands podrien estar juntes perquè hi ha molt risc de caure.
Gràcies per la seva ajuda en tot moment els tècnics d'Auditori i
a la Srta. Ana per fer fàcil aquella hora. També fem extensió les
gràcies als dos nois de l’estand de l'organització i la seva
puntualitat a la nit per obrir el magatzem.

Per una part i sent egoistes ( totes les associacions es
És la primera vegada que acudíem a la *Mostra d’associacions i mereixen l’oportunitat que nosaltres hem tingut) , Si
per a nosaltres ha estat gratificant, tant per l'organització que
podem tindre una mica mes d´espai podríem col·locar
ens ha ajudat en tot moment i encoratjant-nos pel treball que
més ninos de primers auxilis perquè més públic pugui
realitzàvem a la zona d'activitats que ha estat un esdevenir
fer més pràctiques.
constant de persones a les demostracions realitzades en
primers auxilis, demostrant l'interès del públic que ha assistit al Quan veiem interès per l’activitat oferta, la satisfacció
mateix.
és màxima.
Suggeriments.... Continueu amb aquesta il·lusió com si
Podem considerar una resposta a les activitats més que
fos la primera que es el que ens heu mostrat als
satisfactòria.
expositors. Us ho diu una persona que per l'experiència
Esperant poder tornar a realitzar-la si vostès ho creuen adient. personal passada no necessita adular ni ser adulada
Sincerament, felicitar-los de nou per l'organització de
per res. I a ben segur no es única però medita molt el
l'esdeveniment.
que diu i perquè ho diu.

Felicitats a l'organització

Tan sols dos comentaris: En primer lloc, potser la distribució
dels espais de les Associacions tindrien que tindre un altre
criteri (afinitats...) en lloc de l'ordre alfabètic (Per exemple,
estar al costat d’Amnistia Internacional, fins i tot a l'hora del
públic que s'interessa per aquest temes, seria millor que estar
al costat de l'associació d'amics de les orquídies....)
En segon lloc, moments del dia (sobre tot al migdia, on el volum
de les actuacions a l'escenari de Plaça Catalunya (sobre tot els
grups de rock..), va ser ensordidor i feia molt molest el poder
parlar amb el públic.

VAM FER 2000 FLYERS I ELS HEM REPARTIT TOTS EN MA.
PENSEM QUE SERÍA MES INTERESSANT COMENÇAR
MITJA HORA MES TARD AL MATÍ I ALLARGAR -HO A LA
TARDA. MOLTES GRÀCIES PER L' OPORTUNITAT DE SERHI HA ESTAT UNA EXPERIENCIA ENRIQUIDORA I MOLT
POSITIVA. VALOREM L' ANY VINENT FER UN TALLER PER
ENSENYAR A CUIDAR ORQUÍDIES.

DIUMENGE NO VAM PODER ACCEDIR AL
MAGATZEM FINS LES 10:30 DESPRES D' UNA
ROMERIA PER TOTA LA PLAÇA BUSCANT LA CLAU.
SERIA INTERESSANT PODER RECOLLIR EL
MATERIAL MITJA HORA ABANS DE L' APERTURA
OFICIAL.

Acreditacions: s´haurien de tenir més credencials, per
entitats tan petites com la nostra, ens implicava força
dificultat passar les acreditacions d´un torn a un altre.
Espai a l´estand per a persones amb mobilitat reduïda:
D´una banda, a destacar que, de nou, aquest any hi havia
entre la taula, una columna on penjar pòsters, díptics,
moltes entitats que no estaven situades a la llotja i van fer servir etc., gairebé no hi havia espai per a que pogués passar
guardioles o venien algun petit producte propi, cosa,
una cadira de rodes. Es podria mirar de deixar una
completament, prohibida.
mica més d´espai per a associacions que la majoria
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dels seus socis tenen mobilitat reduïda?

Creiem que el llibre digital amb les fitxes de les entitats ha estat
una despesa innecessària en el marc de la situació econòmica
que patim.

La nostra entitat valora negativament la presència del Mobile
World Capital. Creiem que per més que fos la seva fundació i
presentessin una aplicació gratuïta per a facilitar l'accessibilitat
de persones amb minusvàlues, no tenen res a veure amb els
valors de les associacions i l'esforç diari dels seus equips
tècnics i voluntaris.

Creiem que més que per ordre alfabètic, les entitats
s'haurien d'agrupar per temàtica. Això facilitaria que es
fessin activitats conjuntes i millorarien la Mostra.
Nosaltres, que ens dediquem a la cooperació, estàvem
entre associacions relacionades amb la salut i allà al
mig semblàvem un bolet aïllat

Va estar molt ben pensat posar un tendal per protegir millor del
sol i excrements dels coloms.
El bar de comerç just ens va semblar un mica car.
Els wc feien molta pudor, ja entenem que es un problema aliè a
la organització.
Creiem que 3 dies, son masses dies.

Poca afluència de públic, menys que en els darrers anys, tal
vegada per manca de difusió o per què els actes se solapaven
en diferents llocs de la Ciutat, com Ciutadella o Montjuïc on si hi Més difusió e intentar fer un programa global a la ciutat,
havia més afluència de públic
interessant i ben articulat.
.
Les tres col·laboracions són amb altres associacions, no nous
socis/es. És difícil avaluar el resultat en nous socis tan aviat. En
el nostre cas, sí que hem aconseguit molts contactes i informat
a molta gent.
Els coloms són un problema. Havíem de recomanar
constantment als visitants que s'amaguessin sota la carpa
perquè la cagada estava assegurada.
L'experiència ha estat molt bona. Estem molt agraïts a
l'Ajuntament per donar-nos aquesta oportunitat de promoció.

Tancar l'espai entre els grups de carpes o ajuntar
completament els grups de carpes. Exemple: l'espai
entre les carpes nº 22 i 23 era zona dominada pels
coloms.

La pàgina web www.mostrabcn.net no funciona, la valoració és
de la www.mostrabcn.cat.

Controlar una mica més el volum de so de les activitats
de l'escenari principal, que el dissabte va estar moooolt
alt tot el dia i feia impossible parlar amb la gent
interessada que passava per l'estand i demanava
informació. La resta de dies va estar millor.

Positivo: quitar los paneles que separaban los stands nos ha
aproximado.
La red para colgar nuestros carteles con pinzas muy
buena idea
- Creo que nos hemos dado a conocer ante muchas personas
que no nos conocían.
- Muchas personas se han llevado nuestra dirección al ver que
podían contactar con nosotros y hacer nuestras actividades,
relacionarse y aumentar su bagaje cultural con nuestras salidas Todo ha estado muy bien.
por todo Barcelona.
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Negativo: No pasó el Alcalde por el Stand
Habían hormigas corriendo por la red y ratoniles por el
suelo.

El pitjor de la mostra la pudor de pixum i els assajos dels
músics, tot i que la música i els espectacles anima molt.. El
millor la gent que conforma la mostra i els organitzadors que hi
posen tota la seva il·lusió i bon fer.

Wàters més lluny de la mostra.

Les 300 persones indicades a l´apartat d´afluència de públic fa
referència únicament al públic que nosaltres hem comptabilitzat
com interessat amb les nostres activitats, ja que l´afluència total
de públic per el nostre estand ha estat, evidentment, molt
superior.
No podem determinar el nº de nous/noves socis/es i/o
col·laboracions que hem/haurem aconseguit. Disposarem
d´aquesta dada a finals d´any.
Aspectes a millorar: el soroll excessiu en algunes
representacions no es permetia parlar amb comoditat amb les
persones interessades que varen visitar el nostre estand.

Enguany ens ha semblat que l'afluència de públic era menor, en
el conjunt de les entitats de modalitat 2. Potser la ubicació dels
estands no facilita apropar-se als ciutadans que passegen, o
potser les entitats no despertem prou interès, no
sé,...Proposem canviar la ubicació en algun altre espai que
tingui més circulació de gent.
Esperem que les persones que van apropar-se al nostre estand
i es van endur informació acabin informant-se per ser voluntaris
i vincular-se als projectes, però encara no tenim una dada en
aquest sentit.
Gràcies,

És el primer any que participem, i en general molt bé.
L'única cosa a destacar seria els problemes de soroll: el volum
de l'escenari a vegades era massa fort, i l'Associació que
teníem al costat també duia altaveus amb musica constant, que
barrejada amb la de l'escenari no era gens agradable, i
dificultava bastant l'atenció al públic.

CALDRIA MIRAR DE NO FER COINCIDIR ACTUACIONS QUE
TINGUIN INCORPORADES SUPORT MUSICAL EN DOS
ESCENARIS A LA VEGADA. DONCS L'ACTIVITAT QUE NO
ES FA A L'ESCENARI QUEDA PERJUDICADA AL NO TENIR
UN EQUIP DE SO TAN BO, COM VA SER EL NOSTRE CAS
(EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA FEMENINA).

Tenir compte del volum de so de les activitats de
l'escenari, a vegades no ens permetia parlar amb el
públic.
Habilitar un espai per carregar i descarregar el cotxe el
primer i últim dia.

CALDRIA MIRAR DE NO FER COINCIDIR
ACTUACIONS QUE TINGUIN INCORPORADES
SUPORT MUSICAL EN DOS ESCENARIS A LA
VEGADA. DONCS L'ACTIVITAT QUE NO ES FA A
L'ESCENARI QUEDA PERJUDICADA AL NO TENIR
UN EQUIP DE SO TAN BO, COM VA SER EL
NOSTRE CAS (EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA
CALDRIA MANTENIR L'ESPAI MÉS NET, DONCS A LA ZONA ARTÍSTICA FEMENINA).
DELS ESTANDS FEIA MOLTA OLOR A ORINA.
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CALDRIA MANTENIR L'ESPAI MÉS NET, DONCS A
LA ZONA DELS ESTANDS FEIA MOLTA OLOR A
ORINA.

La mostra ha estat molt reeixida, enhorabona. No
obstant això pensem que pot ser es podria fer un torn
entre les entitats que hi vulguin participar, i que el torn
sigui d'un dia per entitat ja que per a les entitats petites
tres dies suposa mobilitzar molta gent i no és del tot
fàcil. O almenys podria existir aquesta modalitat per a
les entitats que així ho vulguin.

Un parell d'opinions generalitzades dels nostres 19 voluntaris
que van estar atenent al nostre estand:
1.- El soroll de l'escenari de la plaça fa molt difícil la conversa i
explicació de l'entitat a la gent que s'acosta. Cal cridar i es molt
molest.
2.- La localització de les entitats de primer nivell al voltant de la
plaça es molt dolenta. Passa molta gent per la zona de la carpa
però el lloc de les entitats al voltant de la plaça entre els arbres
queda molt amagat, no és un lloc de pas i es perden moltes
oportunitats.

Els estands al voltant del 30 estan en molt mal lloc, al costat
dels lavabos, amb poca afluència de públic, i amb molt soroll.
Caldria replantejar una nova ubicació d'aquests estands.
Positiu disposar d'un magatzem on guardar les coses durant la
mostra.

Potser l'estona del migdia, quan els conjunts de música
feien les proves de so, el volum dels altaveus no
permetien portar una conversa o donar cap informació
a la zona dels estands de la plaça, sort que duraven
una mitja hora cadascun, però realment el volum era
molt alt.
Felicitar als tècnics i tècniques que es van preocupar
que tot rutllés i molt especialment a l'equip encarregat
de les carpes d'activitats que ens varen facilitar la
nostra feina al màxim recollint, en acabar l'activitat, els
coixins al magatzem i ens els retornaven al matí
En el nostre cas les xarxes on s'havien de penjar els nostres
puntualment sense cap necessitat d'empaitar a ningú!
treballs eren massa bellugadisses per poder sostenir les puntes Agrair la proximitat de l'estand al lloc de l'activitat de
llises en tot moment, d'altra banda cal dir que l'espai de darrera manera que podíem desplaçar el material necessari
el mostrador era molt més aprofitable.
sense grans recorreguts
L'acte de cloenda molt encertat, la barreja de circ, i música el va Creiem que la Mostra té una estructura molt adient i
fer molt agradable, es clar que amb el tarannà de les dues
consolidada que fa un bon servei a la Festa Major de la
entitats convidades no podia ser d'altre manera!
nostra ciutat.

Suggerim que l'horari d'obertura del magatzem al matí
sigui una mica més ampli, per exemple, que s'obrís a
les 10 o 10:15h per tal de tenir el temps suficient per
preparar correctament l'estand i tenir-lo enllestit a les
11h.
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Encara és molt aviat per saber sí la presencia a la Mostra ha
estat positiva en el sentit de captar nous col·laboradors, encara
que sí que és una bona forma de donar-nos a conèixer.

Sabem de la dificultat que suposa dotar d'espai suficient a
tantes associacions, però l'espai és massa petit, sempre ho
diem. Ens queixem enèrgicament del soroll que hem suportat,
cada tarda, amb assajos de concerts de rock i altres
espectacles amb un volum gens apropiat, el qual, no ens
permetia ni parlar amb normalitat amb el company del costat.
En un altre sentit, quan vam necessitar de la seguretat, per uns
brètols que ens molestaven, la seva actuació va ser ràpida i
impecable.

Tot molt bé

Imprimir menys fulletons/catàlegs de la Mostra

Com entitat que participa per primer any en la mostra, ens ha
semblat una molt bona experiència i l’oportunitat per donant-se
a conèixer.
Gràcies

Tornar a fer, com fa uns anys, que els estands de les
entitats estiguin situats al recte de les carpes de les
La disposició dels estands de les entitats al perímetre interior
federacions o similar. Estaríem just al mig del fluxe de
de la Plaça de Catalunya no afavoreix que la gent els visiti, és a gent que és el que necessitem les entitats per a
dir no són de pas, cal que la gent travessi els arbres i els
difondre'ns i aconseguir nous suports. L'auditori i altres
parterres per accedir-hi o que voluntàriament prengui el camí
petits espais de mostra d'activitats es podrien situar en
de circumval·lació. La gent travessa la Plaça no fa la volta pel
d'altres indrets i no passaria res, és fonamental la
perímetre.
localització dels estands de les entitats.

El lloc on estaven situats queda molt estret per passejar
la gent que porta infants i cotxets.

-Sería interesante poner unos toldos en el centro de plaza
Catalunya, para proteger del sol cuando hay actividades.
-Destacar la amabilidad y la colaboración de la entidad Torre
Jussana para con nosotros.

Nosaltres estem molt contents de la nostra participació en la
Mostra i us estem molt agraïts per donar-nos l'opció de fer
difusió durant les festes. Ha estat difícil calcular l'afluència de
públic, però al llarg dels tres dies va ser un fluix de persones
constant que recollien informació i que participaven escrivint
missatges d'esperança que després penjàvem a la xarxa que
teníem a la paret que, per cert, ens va anar de fàbula per això.
Si voleu us puc enviar alguna fotografia. Vam haver de treure
tot el que teníem penjat per poder donar espai a les siluetes de
les "B" del logo de Barcelona. Petits i grans van participar molt
activament.
18
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Tot és millorable, però creiem que l'organització,
emplaçament, etc. ha estat molt bé.
Felicitacions a tots aquells que ho heu fet possible i
esperem que ens tornem a veure l'any vinent.
Gràcies.

4.5.3. Respostes de les entitats de la modalitat 3 (La Llotja de la Mostra)

COMENTARIS DE VALORACIÓ

SUGGERIMENTS

Aquestes últimes preguntes, se’ns fan difícil de valorar. Vàrem
tenir molta gent demanant informació i també oferint-se com
voluntaris, però encara no podem concretar quin serà el
resultat. La valoració però és molt positiva.
.
El tema de la clau dels lavabos, era complicat. Al nostre
entendre hagués estat molt bé, que una clau, hagués estat en
el magatzem. Anar-la a buscar era un enrenou.
.
També pensem que dins la llotja i havien alguns estands, que
eren molts diferents a la resta d’associacions.
La demo que vàrem presentar nosaltres(txi-kung), la vàrem
tenir ubicada entre les dues fonts. El fet d'estar bastant apartat
del que era el centre de la plaça i envoltats de moltes
músiques, va desmerèixer el que significa aquesta teràpia. Tot i
així la vàrem compartir amb les persones que passaven per
allà. Potser haguéssim pogut fer-ho en un espai menys envoltat
de tant soroll.
Com a valoració per nosaltres és positiva. Poder estar en les
festes de la Mercè, poder fer contactes amb altres associacions
per continuar al llarg del curs mantenint contacte, donar tota la
informació necessària per poder acollir noves persones que
pateixen la nostra malaltia i poder exposar i vendre el que
durant el curs fem en el nostre taller, és fantàstic. N'estem molt
agraïdes.
Les petites associacions, que durant tot l'any anem fent feina,
quan arriba una festa així, és de gran utilitat en molts aspectes. Poder continuar compartint aquest espai dins la llotja.

El nombre de visites està calculat pel nombre de fulletons
repartits a persones que han mostrat interès.
La valoració global és excel·lent tant per continguts com
organització. Felicitats a tothom que ho ha fet possible.

Un comentari sobre l'afluència de públic, no vaig percebre que
hi hagués molta gent, per tant la venda va ser fluixa, però per
contra en comparació a altres anys que hem estat a estands
fora de la Llotja o a la Llotja, hi ha hagut més interès per les
persones en participar, com a voluntaris a l'Associació.

En referència a les entitats que hi varen participar a la llotja,
considerem que no era el lloc adequat per l’estand de
l’Assemblea Catalana, perquè hi va haver una estona que van
ocupar tota l’entrada i el passadís fins el seu estand. Pot ser
haguéssim estat tots mes còmodes si tinguessin un lloc fora
més gran.
Per altre part, creiem que tampoc es el lloc adequat per les
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L'últim dia de la mostra, el magatzem podria tancar més
tard per poder guardar les cosses i poder anar a l'acte
de clausura tots (nosaltres no hi vàrem poder anar per
aquest fet).

associacions que només es dediquen a la venta de productes i
que, a més a més, tenen una botiga a Barcelona on els poden
oferir al públic tot l’any. En canvi, la resta d’associacions només
tenim aquest tipus d’espais per intentar recaptar una mica de
diners.

Potser seria adient crear un petit grup de representant
d'entitats, com a consultors a l’hora de decidir
programació d'activitats i configuració d'espais etc.
Seria bo discriminar millor el perfil d’entitats de la Llotja. Sols
Cal pensar en una estratègia de comunicació,
entitats que comercialitzin productes, com a mitja per contactar negociant la presencia dels mitjans a la plaça amb
amb la ciutadania. A tall d'exemple L’Assemblea de Catalunya
possibles programes en directe, etc.
tindria que estar fora de la llotja, ja que sols recollien signatures Cal potenciar el Bar, proposar la gestió del bar a altres
i generaven un autèntic col·lapse...Dit això amb tota la simpatia entitats o grups d'entitats, defugint les grans
cap a l’Assemblea.
organitzacions. Fer una convocatòria, oberta a tots,
Les carpes de Federacions i d'entitats superiors tenen molt
incentivant altres formules de gestió.
poca activitat, i disposen de molt espai. Va ser una llàstima que Proposem també impulsar la "nit de les entitats" amb
el dilluns 23 no estigués oberta la mostra.
obertura fins mes tard, amb concerts i festa.
Un cop més hem observat que la cobertura que ha tingut la
(Exemple model Passeig de Gràcia amb les nits
mostra en els mitjans ha estat molt baixa.
comercials...).

Aquest any pensem que la Llotja ha quedat molt amagada del
pas de la gent que baixa de Rambla Catalunya o puja de les
Rambles.
La resta ha anat tot molt bé.

Deixar la Llotja més visible per la gent que ve de les
Rambles i de Rambla Catalunya.
Augmentar l'espai de les entitats a la Llotja. en una
taula de 1,20 m no hi caben moltes coses.

Tot i que el procés està força perfeccionat, encara es poden
millorar alguns aspectes. Jo no en tinc la solució, però podria re
estudiar-se la distribució dels estands a la Plaça de Catalunya.
L'eix Rambla Cat/rambles hem sembla més interessant que el
centre de la plaça.

Acabar de millorar el tema de la substitució de
"biombos" per xarxa a la Llotja.
Una pregunta. es netegen prou sovint els serveis? No
es que estiguin molt malament, però hi ha força gent
que te la punteria molt malament i es fa un "xipi-xape".

Millorar: La il·luminació a la Llotja no era molt bona i el pas
d'estar fora a dins es notava molt.
Millorar: El reciclatge no trobàvem contenidors per ampolles ni
orgànics i els de paper/cartró no eren suficients.
Molt bé: Tenir productes de comerç just a la cafeteria, encara
que sigui més car que d'altres.
Bé: Tenir diferents espais per activitats però s'hauria de mirar
que no coincideixin en el temps algunes que poden interessar a
persones però que han de decidir a quina anar.
Millorar: Començar la publicitat de les activitats i fira a principis
de setembre, amb més temps i fer una major distribució de la
publicitat.

És necessari més temps per avaluar la incidència de la nostra
presència a la Mostra, però ja podem assegurar que és
positiva.
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S'hauria de poder vendre productes a qualsevol lloc de
la fira per al sustento de les entitats, al menys durant
aquests temps de crisis i no tan sols a la Llotja.
Al catàleg general, on hi ha la programació de les
actuacions de la Mercè, estaria bé tenir el llistat i
descripció de les entitats que participen a la fira, o fer
un catàleg diferent per la fira, així com la seva posició
dins la fira.
Tenir més espai per entitats i que es quedin fora de la
fira el menor nombre possible.

Comentar els 3 que he posat:
- La Llotja - amb els anys penso que potser està quedant una
mica petita, amb els passadissos estrets. Tambeé el tema de
la calor que de vegades és molta i el taronja que dificulta fer
fotografies.
- La sessió Informativa - crec que és molt positiva, en els casos
d'entitats que participen per primer cop o tenen dubtes
concrets. Si no hi ha informació nova o canvis en el
funcionament general, penso que no cal que sigui obligatòria.
En general, tot 4, per no posar 5s...

Ens van robar material en el magatzem destinat a les entitats
de la Llotja. En la propera edició, estaria bé no posar a cap
entitat en la prestatgeria del costat de la finestra (ja que no es
pot tancar). Millorar la seguretat.

Tot i que a la mostra mateix no vam incorporar nous
col·laboradors, no descartem que vinguin més endavant fruit de
la mostra. Molt bé l'atenció de l'organització, si més no pels que
érem per primera vegada. A l'apartat hem posat un 3 perquè
trobem que va haver algun problema de comunicació amb els
mails (respostes nostres que no us havien arribat, etc.), però tot
es va resoldre sense complicacions (vàreu gestionar molt bé les
dificultats). I l'afluència de públic... és imprevisible!

-El sostre de l'auditori, que sigui blanc i no transparent
per protegir millor de la calor.
-A la cafeteria de comerç just: podrien vendre
entrepans?
-Els espais per a les activitats, els podríem conèixer
amb més anticipació? perquè no és el mateix ser on hi
ha la moqueta que al carrer.
Gràcies!

Estem molt contents, per nosaltres la Mercè és el millor espai
de presència a la ciutat i ens permet una visualització que no
tenim d’altre manera. Gràcies.
L’únic punt que no ens va agradar son els plafons de fusta que
teníem al darrera, és millor no posar res i que les entitats ho
solucionin, o un altre tipus de material pla, no en zig zag.
Gràcies per tot.

Malgrat que l'espai de la llotja sigui petit per cada entitat,
valorem el fet de que siguin 40 entitats les que participem.

Les estanteries més altes de l'espai de magatzem no
són pràctiques per entitats com la nostra, que la
majoria de voluntaris són persones grans.

La gestió de residus generats pel públic ha estat molt deficient.
Aquest any els estands de la llotja els hem trobat més petits i
incòmodes.
Molt positiva la presència de l'estand dedicat a l'adopció
d'animals de gossos i gats.

Agrupar les entitats per àmbit de dedicació seria més
coherent (ex.: ecologistes junts, animalistes junts, drets
socials junts, defensa de la llengua junts...).
El visitant ho veuria més clar i no se sentiria tan
aclaparat per la disparitat d'estands junts (entitat
ecologista al costat d'una de lluita contra el càncer¿?).

Hi ha hagut una molt bona organització, cosa molt complicada
amb tota la participació d'entitats i l'afluència de públic.
Evidentment sempre podem trobar coses a millorar, però
francament crec que heu fet molt bona feina.
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Només, dir-vos que les clavegueres feien pudor i just teníem
una al costat. Però amb això és difícil fer-hi res. Potser, no
incloure-les a l'espai de la carpa ?¿. (que quedés a l’aire lliure
la boca de la claveguera).
Moltes gràcies per tot i volem repetir l'any que ve, si pot ser.

Tot ho vam trobar bé.
Moltes gràcies per tot i salutacions cordials.

Hem estat molt bé, l'únic inconvenient és que a la zona de
Llotja on estàvem la claveguera no estava tapada i feia pudor
sobretot a les tardes, bastanta pudor. Ens vam queixar el
primer dia perquè ho vinguessin a tapar, però no va ser així.

Vam tenir l'oportunitat de participar a la Llotja però durant els
tres dies es van fer molt poques vendes.

Que totes les entitats tinguessin l'oportunitat de sortir
als mitjans de comunicació.

És una magnífica ocasió d'acostar la nostra activitat a la
ciutadania i de veure l'acció de la societat civil organitzada.

Gràcies per l'oportunitat de participar. l'any vinent ho
tornarem a sol·licitar.

4.5.4. Respostes de les entitats de la modalitat 4 (la Cafeteria de comerç just de la Mostra)

COMENTARIS DE VALORACIÓ

SUGGERIMENTS
Necessitat de contenidors de reciclatge de vidre a la
Cafeteria de comerç just.

4.5.5. Respostes de les entitats sense estand propi que han realitzat activitats i/o actuacions a la Mostra
(En aquest apartat també s’inclouen les respostes de 3 entitats que no pertanyen a cap modalitat d’espai estàndard però
que han participat a la Mostra gaudint d’un espai singular propi).

COMENTARIS DE VALORACIÓ

SUGGERIMENTS

La Mostra d'associacions últimament no ens permet posar
l’estand de la Federació de Cases Regionals i entitats culturals
de Catalunya. PERQUE?
UN ALTRE Comentari. Les actuacions es tenen que fer tocant
més a la part davantera de l’escenari.

No hem puntuat aquells apartats dels quals no en tenim
informació.

D'altra banda, sobre el procés de tramitació de
sol·licituds, volem dir que el valorem correctament, però
que potser seria preferible o es pot valorar incloure el
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L’afluència als matins es més fluixa que a la tarda.
S’hauria de veure si es podem rotar els horaris entre
les associacions per us de l’escenari.

material audiovisual i equipament tècnic del qual es pot
disposar a l'auditori que és on participem.
Finalment, sobre els criteris per participar també estaria
bé que les entitats petites poguessin participar a altres
espais com ara algun que recollís exposicions.

Ens hem sentit molt còmodes i molt ben rebuts per en Pep
Callau i Oriol Tramvia a la carpa d’actuacions. Són uns cracks.

Nosotros actuamos en la plaza Catalunya, creo que deberías
de plantearos hacer los espectáculos por la tarde, creo que es
mucho más apropiado, por clima y además por personal, podría
verlo mucha más gente.
Por lo demás bien.

Vàrem tenir només una activitat de 40 minuts el diumenge i
personalment també vaig acudir a l’acte de la Cloenda, però no
em vaig quedar fins al final perquè em resultava fatigós
físicament, per això no he pogut respondre a tots els punts. En
resum la nostra sensació va ser molt positiva i crec que ens
agradaria tornar-hi el proper any.

Per a nosaltres no és tan important incrementar directament el
número d'associats per la presència a la Mostra com donar-nos
a conèixer i que puguin provar l'activitat.

Hem estat molt ben acollits, el dia del concert l'equip de tècnics
de so va estar sensacional. Moltes gràcies!

Ens agradaria rebre un avis de quan s'obre el procés
d’inscripció de cara al curs vinent, ja que aquest any no
l'hem rebut.
Gràcies.

La nostra opinió només pot valorar la part d'activitats puntuals a
l'escenari gran. Volem afegir:
- Personal d'escenari (regidoria, so, presentació, etc.): Molt bé
- Vestidors: Molt bé
- Escenari: Molt bé, excepte que relliscava molt i era molt fàcil
caure, tal i com va passar.
- Públic: Molt bé. Molta gent.
Molt agraïts per deixar-nos participar (la nostra participació
també ha fet 18 anys!) un any més. Gràcies!.
Procurar que l'escenari no rellisqui tant.
Nosaltres únicament ens podem basar en la feina que fan els
representants de la Coordinadora d'Entitats del Poble-sec a la
Mostra perquè aquest any únicament hem pogut participar en
les actuacions d'escenari. Quan es feien els tallers, en altres
edicions, aleshores podíem fer-nos bona propaganda i fins i tot
captar algun membre nou.

Agrair-vos el tracte que hem tingut durant la nostra participació,
que va ser a l'escenari i a l’acte de cloenda. Felicitar la tasca
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del regidor d'escenari, l'Oreil, el de so Siscu, el presentador,
Pep i la resta de persones. dir-vos que l'acte de cloenda ens ha
agradat molt...el tema d’escenari ha estat molt bé, per què es
veu millor, tot i que això ha fet que hi hagi menys cadires per el
públic...però ha estat molt bé.
Donar-vos les gràcies de nou i dir-vos que ens agradarà
participar de nou l'any vinent.
Salutacions,

Nosaltres només vam participar en la mostra d´activitats amb
una mostra de dansa. Vam actuar el dissabte 21 obrint
l´espectacle i la veritat es que no vam tenir tan de públic com
altres anys que hem ballat més tard o per la tarda. Però a nivell
organitzatiu molt bé.
També vam participar en l´acte de cloenda i ho vam passar
molt bé.

Destaquem com a molt positiu la feina de l'organització prèvia a
la Mostra que ens va donar la possibilitat de poder buscar un
forat per poder fer un petit assaig a la Carpa d'Activitats del
nostre espectacle així com la feina del tècnic i regidor de la
Carpa que van adaptar-se a les nostres necessitats amb el poc
temps que vam disposar.
Com a millora, la reunió a Torre Jussana creiem que va ser un
xic llarga i que els temes/dubtes tècnics de les entitats sobre els
espais i les carpes s'haurien de resoldre en un altre
lloc/moment.

Pensem que a la Carpa d'Activitats hi podria haver un
petit plafó a l'entrada o al costat de l'escenari a la
disposició de les entitats per a què hi poguessin penjar
informació pròpia com algun cartell, durant el temps de
la seva activitat.

Nosaltres vam actuar just els 20 minuts respectant el temps que
ens vàreu donar, però el cor anterior a nosaltres, no el va
respectar i vam haver d'acabar nosaltres abans.
Haig de dir-vos que la sonoritat va ser no dolenta, nefasta. En
ho va comunicar amablement el públic, dient que els hi
encantàvem però que es va sentir distorsionat i molt malament.
Però us estem molt agraïts d'haver pogut actuar en aquest
escenari. Moltíssimes gràcies.
Exigiu millors equips i tècnics de so per les activitats
musicals.
Únicament hem fet un espectacle a l'escenari principal (24/09),
per la qual cosa només podem valorar sobre el que hem
utilitzat. Felicitem l'organització per què cada any es va
superant, tant en l'espai que les entitats de cultura tradicional i
popular com la nostra necessitem (canvis de vestuari) com amb
les facilitats que se'ns ofereix per poder mostrar les nostres
danses. Poca cosa més podem afegir.

No respondemos a algunas de las cuestiones porque no hemos
montado ningún estand o carpa.

Nosaltres vam fer una xerrada a l'Auditori. Estem contents
perquè va ser tot un èxit, gràcies a que la carpa era transparent
i la gent que ho veia des de fora s'interessava en entrar. Els
únics defectes que diria és que feia moltíssima calor, que el sol
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enlluernava els ponents (tot i que es va solucionar amb una
umbrela), i que es sentia el soroll de la música i activitats de
fora.
L’organització va ser excel·lent, una noia alta que crec que es
deia Andrea va estar súper atenta i amable en tot moment.

gràcies!

Us agraïm el lloc on ens heu destinat perquè és on hem tingut
més visitants des que participem a la Mostra.

A nosaltres ens aniria molt bé disposar de wifi perquè
és a internet on es poden trobar la major part de les
nostres contribucions.

La nostra valoració de la Mostra ha estat bastant positiva, però
la presència d'un projecte empresarial a un event amb tanta
tradició i història ens sembla absolutament inacceptable.
Esperem que no es repeteixi.

Limitar la participació de projectes empresarials.

Falta la pregunta al que solament hem pogut realitzar tallers.
Van participar més 140 nens en les activitats/tallers que
realitzem durant els tres dies que vam estar.

Que el criteri sigui canviant, perquè entitats que
participem amb activitats/Taller, ens generen una
despesa per a l'entitat i no posseeixen estand per
difondre les altres activitats que realitzem o tenir ingrés
per mitjà del merchandising.
Un cartell del taller/Activitat que es realitza i l'entitat que
ho fa.

La darrera pregunta no és clara per això nomes hem posat els
socis.

L'espai a la Llotja es una mica just, però entenem que
som moltes entitats i que cal repartir-lo al màxim.

El tipus de col·laboracions que hem rebut ha estat sobretot
propostes per fer voluntariat a l'entitat, fet que ens il·lusiona, ja
que hem pogut comprovar que la ciutadania es mou per lluitar
contra les desigualtats des de l'acció. Gràcies per aquesta
oportunitat.

18a Mostra d’Associacions de Barcelona (Mercè 2013)
Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme
Ajuntament de Barcelona

Novembre de 2013
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