
13ª MOSTRA D’ENTITATS I MÚSIQUES DE VIC REUNIÓ INFORMATIVA I DE 

DEBAT AMB LES ENTITATS DE VIC



ORDRE DEL DIA
Dia: dimarts, 2 de febrer de 2016

Hora: 20h.

Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba

Assisteixen:        70 persones que representen 49 entitats o col·lectius

1. Benvinguda de l’Alcaldessa de Vic, Anna Erra Solà. 

2. Presentació de les propostes per a l’edició d’aquest 2016

3. Procés de debat entre les entitats assistents

4. Posada en comú del procés de debat 

5. Explicació dels propers passos a seguir

6. Precs i preguntes



1. BENVINGUDA DE L’ALCALDESSA DE VIC

A la reunió d’enguany de preparació de la Mostra hi són presents l’Alcaldessa de 
Vic, Anna Erra i Solà, i el regidor de Polítiques d’Igualtat, Ciutadania i Cooperació, 
Antoni Serrat i Callís. 

Donen la benvinguda a les associacions presents i agraeixen la seva assistència. 
Destaquen la importància del teixit associatiu per a una ciutat com Vic, que compta 
amb un gran nombre d’associacions, gairebé 300 de detectades.

És per això que la Mostra d’Entitats i Músiques de Vic, que enguany se’n celebrarà la 
tretzena edició, és un reflex d’aquesta riquesa. Després de tots aquests anys i les 
aportacions fetes per les entitats a través dels qüestionaris de satisfacció que es 
recullen al finalitzar l’activitat en cada edició, es planteja la possibilitat de repensar-
ne la ubicació i el format. Es recorda, però, que el passeig Pep Ventura és un 
emplaçament pel que sempre s’ha apostat com a punt estratègic i d’unió entre el sud 
i el centre de la ciutat. 



2. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES PER A 
L’EDICIÓ D’AQUEST 2016

Com cada any, la reunió informativa i de preparació de la Mostra vol consensuar aspectes 
organitzatius, escoltar i valorar propostes entre tots i totes, revisar el resultat dels qüestionaris 
de satisfacció de l’edició passada i fer que aquesta celebració, any rere any, sigui cada 
vegada més participada i organitzada entre totes les entitats que hi participen. 

Aquest any, però, aquesta reunió pren vital importància perquè es posa a debat aspectes 
organitzatius rellevants: la possibilitat de canviar d’ubicació i de format i l’interès en que la 
decisió que prenguin les entitats entre les propostes plantejades serà vinculant.

Com bé sabeu, un dels aspectes que més debat han generat al finalitzar les darreres mostres, 
no només a través dels qüestionaris de satisfacció que recollim, sinó també verbalment, és la 
qüestió de l’espai on s’ubica la Mostra: des de fa 7 anys, al passeig Pep Ventura. La sensació 
que es percep és que el pas de gent s’ha anat reduint i, a més, hi ha la problemàtica de la 
pols i el pol·len, que els últims anys ha suposat un entrebanc i que hem intentat mitigar en la 
mesura del possible.

A continuació, es llisten alguns dels comentaris recollits en les darreres dues edicions relatius a 
la qüestió de la ubicació de l’activitat. 



RESUM D’OPINIONS DE LES ENTITATS RECOLLIDES A 
TRAVÉS DELS QÜESTIONARIS DE SATISFACCIÓ (2014)

Opinions recollides en l’edició 2014
Arguments a favor d’un canvi d’ubicació Arguments a favor de mantenir la ubicació actual

“Millor al passeig!” “El lloc. El temps ens ha acompanyat”

“Organitzar la Mostra en un espai més cèntric com és el Passeig de Vic”

“Pasaría más gente si estaba localizado en un sitio más céntrico”

“O es canvia la ubicació al centre o es fa una difusió molt gran. La

Mostra continua sent desconeguda a molta part de la ciutadania”

“Per un millor coneixement de la Mostra d’Entitats per part dels

ciutadans de Vic, s’hauria de fer la Mostra al Passeig”

“Es podria buscar un emplaçament més cèntric”

“Crec que seria interessant el diumenge i posar-nos al passeig de la

Generalitat a continuació del Mercat”

“Potser si es pogués fer al centre de Vic, seria millor, encara que no sé si

això seria realment possible”

“Canvi d’ubicació per aconseguir una major participació ciutadana o

fer-la conjuntament amb alguna altra Mostra”

“Ens agradaria que el lloc d’aquesta festa fos en un lloc més cèntric”



RESUM D’OPINIONS DE LES ENTITATS RECOLLIDES A 
TRAVÉS DELS QÜESTIONARIS DE SATISFACCIÓ (2015)

Opinions recollides en l’edició 2015 
Arguments a favor d’un canvi d’ubicació Arguments a favor de mantenir la ubicació actual

“Gent! L’any que ve volem canviar de lloc!” “El temps i espai ha estat adequat”

“Manca d’afluència de públic (canvi d’ubicació) i pol·len. “El lloc (el valoren positivament), els espectacles, el

dia (maig)”

“Posar aquesta Mostra d’Entitats en un espai on concorrin més persones

passejant-se”

“Traslladar-ho el proper any al centre de Vic, al Passeig” “Pensem que

perquè hi hagués més assistència la mostra d’entitats hauria de situar-se

en un lloc més cèntric (com per ex. El Passeig)”

“Cambio de sitio. Fatal con el polen”

Fer la Mostra al carrer Manlleu, Pla de Balenyà, plaça Mastrot, Portal

de la Rambla i fer-lo alternativament: centre i passeig Pep Ventura”

“Intentar un canvi d’ubicació que podria atreure a més gent. Exemple:

zona universitària, esportiva, etc...”



3. PROCÉS DE DEBAT ENTRE LES ENTITATS 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ

Les persones representants 
d’entitats assistents a la reunió 
dediquen 15 minuts a debatre 
amb grups d’entre 6 i 10 
persones les propostes següents, 
destacant-ne els seus punts forts 
(avantatges) i punts dèbils 
(inconvenients).



A DEBAT: CANVI D’UBICACIÓ DE LA MOSTRA

Proposta 1. Mantenir la Mostra al mateix espai en el que s’ha celebrat els darrers 7 anys: al 
passeig Pep Ventura. 

Proposta 2. Canviar l’emplaçament de la Mostra i ubicar-la a carrers cèntrics de la ciutat com 
el carrer Manlleu, la part no transitable del carrer Nou, el nou Portal de la Rambla, el 
passatge Mastrot, la part no transitable del carrer Pare Coll, ...

Proposta 3. Canviar l’emplaçament de la Mostra i ubicar-la a l’Eixample Morató (plaça dels 
Màrtirs, plaça entre el carrer Nou i el carrer Misericòrdia, la plaça Divina Pastora “de la 
presó”,  ...).

Proposta 4. Canviar l’emplaçament i la data de la Mostra i ubicar-la a la Rambla Passeig un 
diumenge.

* observacions: per a totes les opcions que impliquen traslladar la Mostra en espais del centre de la ciutat, cal tenir 
present certa dificultat d’aparcament dels vehicles de les entitats, que possiblement haurem de coordinar les 
Músiques de Vic amb el Festival de Jazz (plaça del Carbó) i que no es podrà oferir opció de bar ni dinar, ja que hi 
ha una àmplia varietat de comerços que n’ofereixen, a diferència del passeig Pep Ventura. 



A DEBAT: POSSIBLE CANVI DE FORMAT DE LA 
MOSTRA

Proposta 1. Mantenir l’estructura central de la Mostra amb entitats que participen, 
majoritàriament, durant tot el dia (de 10 a 20h.) donant informació o fent tallers en 
un estand, ja sigui de fusta o en una carpa. Les Músiques de Vic es mantindrien de la 
mateixa manera.

Proposta 2. Incorporar un canvi de format que inclogui propostes tan diverses com: 
organització conjunta d’activitats per part d’entitats d’un mateix àmbit, poder 
participar de la Mostra en un moment del dia concret, possibilitat de tenir un estand 
de fusta o no, poder crear un espai personalitzat per l’entitat o conjuntament amb 
d’altres, repensar les Músiques de Vic ... etc. Per tant, la Mostra podria seguir 
l’estructura habitual dels estands, però incorporaria noves formes de participació de 
les entitats més adaptades a les seves possibilitats i inquietuds.



Aquestes imatges només volen ser exemples de 

que hi ha moltes possibilitats, i ben creatives, de 

pensar els espais en que les entitats podeu 

mostrar el què realitzeu.



PROPOSTA DATA DE CELEBRACIÓ:

Dissabte, 7 de maig de 2016 

(en cas de que finalment s’esculli una de les propostes d’ubicació 1, 2 o 3)

Diumenge, 8 de maig de 2016 

(en cas de que finalment s’esculli la proposta d’ubicació 4)



4. POSADA EN COMÚ DEL PROCÉS DE DEBAT 
A. EN RELACIÓ A LA UBICACIÓ DE L’ACTIVITAT

Proposta 1. Mantenir la Mostra al mateix espai en el que s’ha celebrat els darrers 7 anys: 
al passeig Pep Ventura. Les entitats assistents analitzen el següent:

Avantatges Inconvenients

• Ubicar la Mostra a aquest punt és positiu pel barri, 

li dóna més vida i en permet la seva dinamització

• Disposa d’espais amplis per organitzar-hi jocs, 

tallers i d’altres activitats. Hi ha accés i cabuda per 

a molta gent, tot i que l’espai es coneix molt poc

• És un espai natural, agradable, tranquil i té molta 

ombra

• Permet visualitzar les entitats com un conjunt

• El fet que les entitats estiguin juntes en un mateix 

espai, sense dispersió, permet una millor comunicació 

i intercanvi d’opinions entre elles. El dinar també ho 

facilita

• Pas de poca gent i, per tant, poca possibilitat d’arribar a nous 

públics i visualitzar-se com a entitat. Difícil de complir l’objectiu 

de la Mostra de donar-se a conèixer a la ciutadania

• Molt pol·len

• S’aixeca molt la sorra, la pols, malgrat l’organització regui 

l’espai prèviament

• És un espai que no es coneix prou i és allunyat

• Implica més esforç de publicitat i per tant, més inversió 

econòmica en aquest aspecte

• Hi fa calor

• No hi ha possibilitat de tenir aigua corrent

• Públic endogàmic: sobretot hi assisteixen persones ja 

organitzades/associades



Proposta 2. Canviar l’emplaçament de la Mostra i ubicar-la a carrers cèntrics de la ciutat 
com el carrer Manlleu, la part no transitable del carrer Nou, el nou Portal de la Rambla, el 
passatge Mastrot, la part no transitable del carrer Pare Coll, ... Les entitats assistents 
analitzen el següent:

Avantatges Inconvenients

• Segurament, molta més afluència i pas de públic a la 

Mostra. Espai transitat.

• Possibilitat d’arribar a nous perfils de persones i públics 

ben diversos, habitualment no implicats o familiaritzats en 

el món associatiu

• Dispersió entre les entitats, que s’haurien d’ubicar en 

diferents carrers, malgrat hi hagi una continuïtat

• Impossibilitat d’ubicar el bar habitual de la Mostra, que 

estava gestionat per una entitat, per no fer competència 

als establiments de la zona

• Desaparició de la possibilitat de fer el dinar de la 

Mostra, degut a l’oferta hostalera de la zona

• Ja es fan moltes activitats al centre de la ciutat

• Impossibilitat de tenir una zona d’aparcament reservada 

a les entitats com fins ara

• No està clar que la zona del Pare Coll sigui tan 

transitada com la del carrer Manlleu, per exemple



Proposta 3. Canviar l’emplaçament de la Mostra i ubicar-la a l’Eixample Morató (plaça 
dels Màrtirs, plaça entre el carrer Nou i el carrer Misericòrdia, la plaça Divina Pastora “de 
la presó”,  ...). Les entitats assistents analitzen el següent:

Avantatges Inconvenients

• Més afluència de públic a la Mostra, tot i que 

valoren que en passaria molta menys que en la 

proposta 2

• Espai ampli que permetria realitzar múltiples 

activitats pels visitants

• Es valoren els mateixos inconvenients que la proposta 2 que es 

transcrivien en la diapositiva anterior

• A més, caldria coordinar-se amb la Fira d’Antiguitats que ja hi 

ha el primer dissabte de mes a part d’aquest espai

• Es valora que és un espai poc atractiu

Proposta 4. Canviar l’emplaçament i la data de la Mostra i ubicar-la a la Rambla Passeig un 

diumenge. Les entitats assistents analitzen el següent:

Avantatges Inconvenients

• Més afluència de públic a la Mostra i més divers, tot i que valoren que 

aquesta proposta seria millor en dissabte i ho reivindiquen

• Possibilitat d’aprofitar el públic que assisteixi al Festival de Jazz que 

es realitza a la plaça del Carbó.

• Hi ha entitats que potser preferirien celebrar la Mostra en diumenge, 

perquè la seva entitat el dissabte ja realitza altres activitats

• Es valoren els mateixos inconvenients que la 

proposta 2 que es transcrivien en la 

diapositiva anterior.

• A més, com que la proposta hauria de ser en 

un diumenge, suposaria menys gent que fer-

ho en dissabte



A més, les entitats plantegen noves propostes d’espais on ubicar la Mostra un dissabte: 

- Zona verda de davant de L’Atlàntida i el Prat d’en Galliners
- Plaça de la Catedral i plaça Abat Oliba
- Carrer Verdaguer
- Rambla Passeig (però en dissabte, a diferència del què es planteja a la proposta 4)
- Aparcament de sorra del Sucre
- Rambla Tarradellas amb Bisbe Strauch i plaça de la Noguera
- Passeig de la Generalitat (amb possibilitat d’aprofitar el mercat de diumenge, fins i tot)

* Des de l’organització es sosté que s’hauria de valorar prèviament la possibilitat logística de 
poder tirar endavant aquestes propostes fetes per les entitats.



B. EN RELACIÓ AL FORMAT DE L’ACTIVITAT

Proposta 1. Mantenir l’estructura central de la Mostra amb entitats que participen, 
majoritàriament, durant tot el dia (de 10 a 20h.) donant informació o fent tallers en un 
estand, ja sigui de fusta o en una carpa. Les Músiques de Vic es mantindrien de la mateixa 
manera. Les entitats assistents analitzen el següent:

Avantatges Inconvenients

• Es considera que tampoc és un mal format, tot i que s’hauria 

de combinar amb altres activitats i fer-lo un espai més 

dinàmic

• Les activitats que realitzen les entitats no es 

visualitzen i, per tant, si es decidís per aquest format, 

caldria pensar la manera de senyalitzar-les millor

• Amb aquest format es disposa de pocs espais per 

seure i passar l’estona tranquil·lament 

• Seguint amb aquest format, caldria treballar per fer-

lo un espai més familiar

• L’horari és massa marcat



Proposta 2. Incorporar un canvi de format que inclogui propostes tan diverses com: organització 
conjunta d’activitats per part d’entitats d’un mateix àmbit, poder participar de la Mostra en un 
moment del dia en concret, possibilitat de tenir un estand de fusta o no, poder crear un espai 
personalitzat per l’entitat o conjuntament amb d’altres, repensar les Músiques de Vic ... etc. Per 
tant, la Mostra podria seguir l’estructura habitual dels estands, però incorporaria noves formes 
de participació de les entitats més adaptades a les seves possibilitats i inquietuds. Les entitats 
assistents analitzen el següent:

Avantatges Inconvenients

• Possibilitat de que les entitats puguin participar en la mesura que els és possible

• Opció de realitzar activitats conjuntes que es visualitzin millor i s’adaptin a 

l’espai. Més creació de xarxa entre entitats

• Amb un format més obert, també hi tindrien cabuda entitats més diverses 

• Podria atraure més públic i en facilitaria la seva participació

• Més llibertat a l’hora d’escollir quina és la millor activitat per l’entitat

• Possibilitat de fer actes més rendibles i més efectius per acomplir els objectius que 

les entitats es marquen participant a la Mostra

• No descarta la possibilitat de tenir la caseta/estand com fins ara

• Opció de crear una ambientació més càlida, agradable i propera

• Innovació

• Pot provocar que hi hagi parades 

que quedin buides, si finalment es 

donés llibertat d’horari de 

participació

• Pot suposar més feina de 

preparació per a les entitats



5. EXPLICACIÓ DELS PROPERS PASSOS A SEGUIR
Un cop feta aquesta reunió i quan s’hagi enviat el resum a totes els entitats de la 
ciutat, tant les que hi han estat presents com les que no, proposem que:

1r. Aquelles que ho vulguin, poden realitzar un petit procés de debat de les 
propostes aquí descrites i analitzades. 

2n. Les entitats que hagin debatut les propostes poden enviar, abans del dimecres 17 
de febrer, l’opció escollida a través d’aquest formulari. Si sorgeixen noves propostes 
d’espais i format, es poden anotar a l’apartat d’observacions. 

3r. El dijous 18 de febrer s’enviarà el resultat del procés a les entitats a través de 
correu electrònic i s’establirà la ubicació i el format de la Mostra d’enguany. També, 
es facilitarà el formulari d’inscripció a la Mostra.

4rt. Les entitats que vulguin participar a la Mostra s’hauran d’inscriure a través de la 
inscripció abans del dimecres 2 de març.

Fitxa posicionament entitat.docx


PER A DUBTES, COMENTARIS I MÉS INFORMACIÓ:

AJUNTAMENT DE VIC

CIUTADANIA

C. de les Basses, 3 (08500 Vic)

93.886.21.00 (extensió 15603)

rierolacb@vic.cat o costaga@vic.cat

mailto:rierolacb@vic.cat
mailto:costaga@vic.cat


Moltes gràcies per la 
vostra col·laboració i 

esforç de debat! 

La Mostra la fem entre 
tots i totes!


