
  

 

 16ª MOSTRA D’ENTITATS I MÚSIQUES DE VIC  
ACTA DE LA REUNIÓ INFORMATIVA I DE DEBAT AMB LES ENTITATS DE 
LA CIUTAT  
 
Dia: dijous, 28 de febrer de 2019 
Hora: 19h.  
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba  
Assisteixen: 50 persones en representació de 43 entitats de la ciutat, a més de la 
tècnica de Ciutadania de l’Ajuntament de Vic.  
Disculpen l’assistència: 10 entitats de la ciutat  
 
Ordre del dia:  
1. Benvinguda a les entitats assistents 
2. Proposta de data i horari de la 16a Mostra d’Entitats i Músiques de Vic 2019 
3. Inscripció a l’edició d’enguany 

 

4. Repàs a diverses qüestions tècniques, de muntatge i en relació a la programació de 
les Músiques de Vic 

5. Novetat de l’edició d’enguany 
6. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament:  
 
1. Benvinguda a les entitats assistents  
 
Es dóna la benvinguda a les entitats assistents a la reunió d’aquest any per a la 
preparació de la 16ª Mostra d’Entitats i Músiques de Vic que, com a novetat, enguany 
s’enllaça amb una dinàmica de coneixença i creació de xarxa entre entitats que tindrà 
lloc al final de la sessió. Un any més, aquesta reunió resulta important per definir 
conjuntament com ha de ser la propera edició d’aquesta celebració. També, es destaca 
que, per quart any consecutiu, la Mostra s’organitzarà conjuntament amb la Fira de la 
Cooperació impulsada pel Consell Local de la Cooperació de Vic.  
 
2. Proposta de data, horari i ubicació de la 16ª Mostra d’Entitats i Músiques de Vic 
2019 
 
Dissabte, 4 de maig de 2019. En horari de 17 a 21h. La ubicació serà la mateixa que les 
darreres dues edicions: rambla Passeig i rambla del Carme de Vic.   
 
3. Inscripció a l’edició d’enguany 
 
Es fa un repàs a la inscripció de participació que hauran d’omplir aquelles entitats que 
vulguin participar a la Mostra. La data límit per fer arribar omplerta i signada la 
inscripció serà el dilluns, 1 d’abril. Es destaca  hi ha dues possibilitats de participació: a 
través d’un estand (taula, cadires i indicador de l’entitat) en què l’entitat podrà 
informar o fer alguna activitat tipus taller, exposició, etc.; o bé la possibilitat de no 



participar a través d’un estand, sinó fent una actuació a un dels dos escenaris que hi 
haurà habilitats a la Mostra.  
 
Com a novetat, s’explica que les entitats que necessitin punt de llum, enguany no 
hauran de pagar la fiança de 60 euros que es demanava. Tot i això, la tècnica de 
Ciutadania demana que només es demani en aquells casos en què aquest punt de llum 
sigui imprescindible, donat que té un cost elevat d’instal·lació i el seu ús ha de ser 
justificat.  
 
També com a novetat a la inscripció d’enguany, hi ha un apartat en què es demana a 
les entitats si tenen alguna necessitat d’ubicació, sobretot, pensant per aquelles que 
volen estar al costat d’una entitat amb qui es col·labora o bé els va bé estar lluny o a 
prop de l’escenari pels motius que siguin. L’objectiu de que es demani aquesta qüestió 
és per intentar millorar el 9% d’entitats que l’any passat vau respondre que la vostra 
ubicació havia estat “regular” als qüestionaris de satisfacció que ens vàreu fer arribar 
(veure gràfica de sota).  
 

 
 
Finalment, en aquesta edició es tornarà a repetir l’elaboració de la decoració de la 
Mostra d’Entitats (veure imatge de sota) amb aquelles entitats que hi vulguin 
participar. Aquelles entitats interessades, també ho hauran d’informar a la inscripció, 
on hi ha un apartat que específicament demana per aquesta qüestió. S’aprofita 
l’avinentesa per agrair a aquelles entitats que hi ha participat en edicions anteriors i 
que han fet possible la base decorativa que actualment té aquest esdeveniment.  
 

 



4. Repàs a diverses qüestions tècniques, de muntatge i en relació a la programació de 
les Músiques de Vic 
 

- Programació de propostes en el marc de les Músiques de Vic. Recordeu que 
amb el nou format la Mostra tenim menys horari d’exposició i programació: 
això implica molt poc temps per fer activitats en espais compartits, 
especialment a l’escenari principal (entarimat de fusta). És per això que, si hi ha 
més propostes que temps disponible, enguany s’aplicaran els mateixos criteris 
que l’any passat per seleccionar què es programarà als espais (innovació, 
varietat, interès, posada en escena i adequació). Alhora, es fa la reflexió que 
l’any passat l’espai de xerrades no va funcionar gens en quant a públic assistent 
i es demana a aquelles entitats que tinguin previst fer una xerrada que valorin 
bé la proposta.  

 

- Muntatge: es durà a terme l’estratègia que es va seguir l’any passat perquè 
tècnicament es valora positivament, donat que va ser ràpid malgrat la previsió 
meteorològica. Igualment, un any més, demanem paciència a les entitats per si, 
quan arriben, no troben el seu espai encara a punt; serà qüestió de minuts.  

 

- Material que se cedeix: des de l’organització es proporcionarà a les entitats una 
taula, dues cadires i un cartell informatiu de l’entitat; estovalles i punt de llum 
per aquelles entitats que així ho feu constar a la inscripció. Com sempre, aquell 
material extra que necessiteu, el podeu sol·licitar a la inscripció i us 
confirmarem si us el podem servir. Aquelles entitats que disposen de carpa 
corporativa pròpia i la volen muntar, us demanem que ens ho feu saber amb 
anterioritat per preveure la ubicació del vostre estand.  

 

- Estacionament en càrrega i descàrrega. Un any més s’habilitarà un espai per a 
què les entitats puguin descarregar el vostre material, podent estacionar 
momentàniament a un carril habilitat al Passeig i la rambla del Carme. 
S’habilitarà entre les 16 i 17h de cara al muntatge i de 21 a 22h de cara al 
desmuntatge. Més que mai, insistim i us demanem que utilitzeu aquest carril 
només per a càrrega i descàrrega i retireu el vehicle el més aviat possible.  

 
- En cas de pluja. Seguint la decisió de l’any passat, en cas de pluja, no es 

traslladarà la Mostra a un espai alternatiu a cobert (Recinte Firal el Sucre) i 
s’anul·larà. Esperem que el temps acompanyi! 

 

- Qüestionaris de satisfacció. Es torna a demanar, un any més, a les entitats que 
responguin el qüestionari de satisfacció que es fa arribar a les entitats 
participants el mateix dia de la Mostra. L’any passat només el 64% de les 
entitats participants la van respondre i per a l’organització aquestes respostes 
són claus per seguir millorant.  

 
- Com ja és habitual, en any d’eleccions municipals no permetem la participació 

d’entitats juvenil vinculades a partits polítics. 

 

 
 



5. Novetat de l’edició d’enguany 
 
Enguany permetrem la participació d’entitats religioses, també, entitats sense ànim de 
lucre de la ciutat. Seguint la legislació en matèria de diversitat religiosa, les 
recomanacions de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya 
i les peticions de participació rebudes per part d’entitats religioses de la ciutat, a partir 
d’aquesta edició es permetrà aquesta participació.  
 
Declaració Universal dels Drets Humans. Article 18. Tota persona té dret a la llibertat 
de pensament, de consciència i de religió (això inclou el dret a manifestar i fer pública 
una fe i expressar-la col·lectivament). 
 
Constitució espanyola. Article 16. Els poders públics tindran en compte les creences 
religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de 
cooperació amb l’Església catòlica i les altres confessions. 
 
Per part de les entitats que assisteixen a aquesta reunió no es mostra cap 
disconformitat i, per tant, prospera la proposta.  
 
6. Precs i preguntes 
 
Es realitzen diverses preguntes en relació a temes logístics de la Mostra ja tractats al 
llarg de la reunió i que es resolen “in situ”.  
 
Una de les persones assistents fa la proposta, per segon any consecutiu, de traslladar 
la Mostra d’Entitats a la  plaça Major de Vic com a espai simbòlic i central de la ciutat. 
Argumenta, també que, en cas de pluja, les entitats podrien fer ús de sota les voltes de 
la plaça. La tècnica de Ciutadania agraeix l’aportació i, com l’any passat, respon que els 
actes que se celebren a la Plaça són comptats i molt concrets i, s’afegeix, que des de la 
regidoria de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament es va desconsellar aquesta opció 
per dificultats de mobilitat dels vehicles per a la càrrega i descàrrega del material, així 
com per qüestions de pes de vehicles sobre la plaça i cabuda dels diferents estands. 
També, semblaria que sota les voltes no hi cabrien el centenar d’estands que 
participen de l’esdeveniment. Recorda que fa 3 anys es va votar l’emplaçament de la 
Mostra i l’opció de la plaça no era de les més reeixides. Una entitat present a la reunió, 
reafirma el convenciment de les entitats que van votar aquesta qüestió en el seu 
moment, fent esment que caldria que es fes durant tota la jornada i no només en 
horari de tarda degut a les limitacions de traslladar el mercat setmanal de dissabte a 
d’altres emplaçaments.  

Finalment, la tècnica de Ciutadania recorda que a l'enquesta de satisfacció de la 
Mostra d'Entitats i Músiques de Vic de l'any passat vam preguntar a les entitats si us 
semblava convenient programar una trobada que servís com a espai d'intercanvi entre 
entitats i gairebé un 80% de les entitats que van respondre el qüestionari els semblava 
bé o molt bé. Atès que hi havia una mica de discrepàncies entre el tipus d'activitat i 
l'horari, vam decidir aprofitar la data de la reunió de preparació de la Mostra que fem 
cada any per fer aquesta trobada de coneixement mutu més distesa.  

S’agraeix l’assistència de les entitats assistents a la reunió i des de Ciutadania es posen 
a la seva disposició per qualsevol dubte, comentari o aportació que es vulgui fer 



arribar. Es convida a les entitats a no deixar l’edifici i participar de la dinàmica de 
coneixença entre entitats que hi ha prevista a la planta baixa de l’edifici.  


