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ACTA DE LA REUNIÓ PREPARATÒRIA DE LA MOSTRA D’ENTITATS 

 

Dia: dijous, 16 de febrer de 2023 
Hora: 19.00 h 
Lloc: centre cívic de Can Pau Raba 

_______________________________________________________________________ 

 

Assisteixen els representants de les següents entitats: 

 

- Creu Roja 

- Fundació Sant Tomàs 

- Església Bethel 

- Associació LGTBI TALCOMSOM 

- AFMMO 

- Fundació Trueta 

- Associació Vic Informadors 

- Associació Juga i Viu on Vius 

- ANC Vic 

- Cineclub Vic 

- Associació TEA-Asperger 

- La Fàbrica de Somnis 

- Misión Evangélica Internacional "Un nuevo día" 

- Associació Mà a Mà 

- Club Gimnàstic Vic 

- Centre de Normalització Lingüística 

- Fundació Pau i Solidaritat (CCOO) 

- Casino de Vic 

- Club Montagut 

- Associació Acció Trans* 

- Tapís 

- Futsalvic 

_______________________________________________________________________ 

Després de que el regidor Josep Ramon Soldevila doni la benvinguda i agraeixi la 

presència de tots els assistents, des de l’àrea de Ciutadania s’explica que s’ha convocat 

a les entitats per tal de compartir alguns detalls de com s’està plantejant l’edició 

d’aquest 2023 i que la idea és que es configuri conjuntament amb les entitats. Es 

transmet doncs que vol ser una reunió operativa i útil per tots els representants i 

s’insisteix en que tots aquells comentaris, preguntes o aportacions que es vulguin fer 

des del teixit associatiu seran molt benvinguts per part de l’organització.  
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Estructura de la reunió: 

 Dia, hora i lloc de la 19a edició 

 Què és i què persegueix la Mostra d’Entitats 

 Aspectes logístics 

 Escenaris i programació 

 Gimcana de la Mostra 

 Valoracions de l’edició del 2022 

 Renovació de les decoracions aèries 

 Precs i preguntes 

 Altres: 

- Mercat del Ram 

- Va! Vic Acció! Punt de Voluntariat Vic-Osona 

- Programa d’associacionisme i voluntariat de Vic 

 

Dia, hora i lloc de la 19a edició 

Aquest 2022 es celebrarà la 19a Mostra d’Entitats de Vic el dissabte 6 de maig de 17h a 

20:30h de la tarda a la Rambla del Passeig i del Carme. Es comenta que si es fa en 

aquesta ubicació és perquè fa uns anys les entitats van valorar que ubicar la Mostra aquí 

permetia estar més al centre i per tant gaudir de més visibilitat, tot i que cal ser 

conscients que fer-ho al Passeig també pot presentar algun inconvenient com ara la 

dificultat per aparcar el cotxe més o menys a prop.  

Tal i com ja es va fer l’any passat l’hora de finalització és a les 20:30 h en comptes de les 

21:00 h, i es demana als participants que intentin respectar l’horari i no desmuntar 

l’estand abans d’aquesta hora. 

 

Què és i què persegueix la Mostra d’Entitats 

Es recorda que la Mostra d’Entitats és la trobada anual del teixit associatiu de Vic i és 

bàsicament una jornada festiva en que les associacions, fundacions i altres col·lectius es 

donen a conèixer a la ciutadania, un dia per mostrar qui sou i què feu durant l’any. Es 
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planteja no només com una gran oportunitat a nivell de difusió i visibilitat de les vostres 

realitats, sinó també que pugui ser un dia perquè les pròpies entitats us conegueu entre 

vosaltres i es puguin establir lligams i futures sinergies entre els vostres projectes. 

Aquest espai d’intercanvi inclou entitats de tot tipus, és a dir: entitats socials, esportives, 

culturals, religioses, etc. Sempre i quan siguin una entitat sense ànim de lucre amb seu 

a Vic, totes són benvingudes. En aquest sentit dir que dins la Mostra hi ha un espai 

reservat a la Fira de la Cooperació, en la qual s’hi situen totes aquelles que treballen en 

l’àmbit de la Cooperació al Desenvolupament i, des de l’any passat, un espai per les 

Entitats Esportives. 

 

Aspectes logístics 

L’organització proporciona a cada entitat taules (1,80 de llarg per 75 d’ample), cadires, 

una estructura metàl·lica amb un plafó i un cartell amb el nom de l’entitat i un punt de 

llum per si voleu endollar quelcom. Aquest any s’incorporarà un pes a les estructures 

metàl·liques per evitar que es tombin amb el vent. Es recorda que degut a la falta de 

temps per muntar tota la Mostra després de que  finalitzi el Mercat de dissabte 

l’organització no pot proporcionar carpes als assistents.  

Es demana valorar la necessitat de disposar d’un punt de llum ja que signifiquen una 

despesa important i condicionen en gran mesura la ubicació dels estands, ja que els 

punts de llum han d’estar situats tots a la mateixa zona. 

Afegir que si algú vol portar els seus rollups, carpes o altres materials, en principi no hi 

ha d’haver cap inconvenient però sobretot cal informar a l’organització a través de la 

fulla d’inscripció per poder gestionar degudament l’espai i la logística.  

S’informa també que en cas de pluja s’anul·larà l’esdeveniment i abans s’informarà a 

totes les entitats inscrites a través de les dades de contacte que es facin constar a la fulla 

d’inscripció. 
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Inscripcions 

En el mateix correu electrònic us adjuntem la fulla d’inscripció a la Mostra d’Entitats. Per 

apuntar-se cal que les entitats omplin tota la informació requerida i facin arribar la fulla 

d’inscripció escanejada al correu ciutadania@vic.cat, per WhatsApp al 680125454 o bé 

presencialment al Carrer de les Basses nº 3.  

Es demana a les entitats que siguin molt específics a l’hora d’indicar el material que 

sol·liciten, el material propi que es preveu portar, si es té alguna preferència d’ubicació, 

etc. De cara a la segona reunió presencial amb les entitats, que es farà dies abans de la 

realització de la Mostra, es compartirà amb els assistents un llistat del material sol·licitat 

per cadascú per tal d’assegurar que la informació s’ha transmès correctament i que es 

pot donar resposta a les diferents necessitats.  

Més enllà de la qüestió del material, en la fulla d’inscripció trobareu l’apartat de 

programació on caldrà que especifiqueu si proposeu alguna activitat (ja sigui a un dels 

escenaris o bé davant del vostre estand), i si és possible una proposta de l’horari i 

material que necessitareu. També haureu d’indicar si participareu o no a la Gimcana de 

la Mostra. En aquest sentit dir que no és necessari que ens feu arribar les 

preguntes/dinàmiques de la Gimcana, només cal dir si s’hi participarà o no. 

Període d’inscripcions: la data límit per fer arribar la fulla d’inscripció amb tota la 

informació és el 2 d’abril. Es demana a les entitats que respectin aquesta data per 

possibilitar una bona organització de l’esdeveniment. 

Molt important que s’incloguin les dades de la persona de contacte durant tots aquests 

mesos en relació a l’organització de la jornada. 

En relació al muntatge de tota la infraestructura, recordar que el dissabte al matí hi ha 

mercat setmanal així que un cop finalitzat i netejat l’espai, l’empresa que s’ocupa del 

muntatge inicia les seves labors al voltant de les 15:30 h. Per agilitzar el procés es fan 

dos equips que comencen a muntar des de les dues puntes. 

Així doncs, a partir de les 16h ja podreu venir a portar el vostre material i preparar el 

vostre estand. El dia de la Mostra es tallarà el trànsit al passeig (excepte veïns) però les 

mailto:ciutadania@vic.cat
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entitats participants podreu accedir al Passeig amb cotxe per tal d’aparcar al costat de 

l’estand per descarregar i muntar tot el material, tot i que abans de les 17 h caldrà anar 

a aparcar el cotxe a una altra ubicació. 

Per orientar als participants a l’hora d’identificar a quin punt concret tindran l’estand, 

en les setmanes anteriors a la Mostra es farà arribar un plànol amb aquesta informació. 

Enguany s’intentarà millorar els punts de referència per tal de facilitar-ne la comprensió 

i que tothom tingui molt clar on s’haurà d’ubicar. 

 

Escenaris i programació 

Més enllà dels estands que es posen a disposició per totes les entitats a la Mostra també 

s’hi inclouen dos escenaris per tal de dur-hi a terme una programació conjunta per part 

de l’Ajuntament i les entitats. Un és l’escenari de fusta del mig del Passeig, i l’altre es 

situa al costat de la font de la Rambla. Per part de l’organització es proposa el concert 

de tancament de l’escenari principal i un espectacle familiar a l’espai escènic. Pel que fa 

a la resta d’actuacions la intenció és que sorgeixin de les pròpies entitats participants, 

incloent espectacles de tot tipus, actuacions teatrals, música en directe, etc.  

Així doncs, es convida a les entitats a fer arribar les seves propostes abans del 2 d’abril i 

un cop s’hagin rebut totes les diferents opcions proposades per el teixit associatiu 

s’acabarà de configurar la totalitat de la programació. En aquest sentit cal afegir que 

més enllà d’aquestes obres que es duran a terme als escenaris, les entitats també teniu 

l’opció de plantejar alguna activitat en l’espai (o zona propera) al vostre estand, com per 

exemple pràctiques esportives, tallers, jocs, demostracions, etc. 

 

Gimcana de la Mostra 

La Gimcana consisteix en que el públic de la Mostra respongui un seguit de preguntes 

de les entitats per poder aconseguir l’obsequi de la Gimcana. Així, es tracta de que totes 

les entitats que vulguin participar preparin un seguit de preguntes o proves (assequibles) 

per fer a la gent que s’acosti a fer la prova. Si la persona respon correctament la pregunta 
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o prova que se li fa, l’entitat enganxarà un gomet a la seva butlleta i quan en tingui un 

total de 8, la persona podrà anar a recollir l’obsequi de la gimcana.  

Es busca que la gent més enllà de passejar i passar de llarg dels estands, tingui un motiu 

per acostar-se, interessar-se sobre la realitat i que sigui la manera de coneixes i que a 

partir d’aquí surtin col·laboracions o si més no el visitant tingui una idea més elaborada 

sobre qui sou i en què treballeu. Per tant, totes les entitats que hi vulgueu participar 

haureu de pensar alguna pregunta o activitat que estigui relacionat amb la vostra 

entitat, per poder fer a tothom qui s’acosti a participar a la gimcana. Cal tenir en compte 

que una part important dels participants és públic infantil aleshores es recomana tenir 

preguntes adaptades per aquest públic. 

Confiem en el vostre bon criteri a l’hora de preparar les activitats o preguntes i per tant 

no és necessari que ens les feu arribar abans, només cal que indiqueu a la fulla 

d’inscripció si participareu o no a la Gimcana. De totes maneres si alguna entitat té 

dubtes i ens les vol enviar, des de l’organització li farem arribar els nostres comentaris. 

Com a novetat aquest any es valora la possibilitat de que no es puguin escollir lliurement 

les organitzacions a les que vas a fer les proves, sinó que en la butlleta que es donarà als 

participants et digui a quines 8 entitats has de fer la prova. Pensem que d’aquesta 

manera podem contribuir a que totes les entitats que participeu a la Mostra tingueu una 

participació més o menys igualitària, evitant saturar-ne a algunes i que d’altres no els 

visiti pràcticament ningú.  

Pel que fa a l’obsequi, ens semblava bona idea repetir la bossa de roba amb la marca de 

la Mostra d’Entitats perquè és un objecte sostenible, útil i que ens ajuda a donar 

visibilitat a aquest esdeveniment. Però com a novetat hem pensat que seria interessant 

incorporar-hi un sorteig, tan a nivell de xarxes com també el mateix dia de la Mostra 

amb tothom que participi de la gimcana. A xarxes seria per augmentar la difusió i 

visibilitat, mentre que al dia de la Mostra és per intentar que més gent participi de la 

iniciativa i per tant donar més força a aquest espai de trobada i relació.  

Com a premis del sorteig des de l’Ajuntament es valora oferir entrades a espectacles 

culturals, entre d’altres, i la intenció és que des de les pròpies entitats participants es 

puguin oferir també béns materials (com ara productes artesans, productes en venda, 
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etc) o bé algun tipus de servei per d’aquesta manera contribuir a donar més visibilitat al 

teixit associatiu vigatà. Si teniu interès en col·laborar aportant algun producte o activitat 

al premi dels sortejos si us plau feu-nos-ho saber. 

  

Valoracions de l’edició del 2022 

Les valoracions de l’edició anterior van ser molt positives (teniu a la vostra disposició 

l’informe complet de valoració del 2022), però ens agradaria fer referència a alguns 

comentaris que ens vau fer arribar. 

Després de compartir la proposta durant la reunió s’acorda amb les entitats que es farà 

difusió dels materials de la Mostra també a la comarca d’Osona, ja que hi ha un nombre 

important d’entitats que actua també a nivell comarcal.  

Pel que fa al taller de percussió s’admet que no va ser bona idea ubicar-lo al mig de la 

mostra per una qüestió de soroll i que enguany no es farà. 

En relació als comentaris relatius al material (falta de carpes, cadires o punts de llum) es 

torna a explicar que en la fulla d’inscripció es detalla tot el material que es posa a 

disposició de les entitats (en el qual no s’hi inclouen carpes pel motiu abans mencionat) 

i es recorda la necessitat de que les entitats siguin el màxim d’específiques possibles a 

l’hora d’informar del material que necessiten com també del material propi que 

portaran, precisament per evitar aquest tipus de situacions.  

En relació a l’espai en l’edició d’aquest 2023 s’ha previst una part més àmplia de la 

Rambla del Passeig per contribuir a que les entitats disposin de més espai per poder 

realitzar les seves activitats.  

 

Renovació de les decoracions aèries 

Les decoracions de fusta que es pengen al llarg del Passeig els dies previs i durant la 

Mostra es renovaran conjuntament amb les entitats interessades en col·laborar-hi. 

L’objectiu és renovar-les per tal de que segueixin conservant la mateixa essència, 

exemplificant els valors que vol transmetre aquest esdeveniment. Així, durant el mes 

d’abril dues talleristes professionals duran a terme els tallers de renovació amb aquelles 

entitats que ho desitgin. 

Si esteu interessats en participar-hi us agrairíem que ens ho féssiu saber abans del 3 de 

març.  
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Precs i preguntes 

Des de l’entitat Juga i Viu on Vius expliquen que tenien pensat organitzar algun tipus de 

joc al dia de la Mostra i s’ofereixen a donar un cop de mà en la gimcana de la Mostra. 

Des de l’església Bethel recorden que és important pensar preguntes o dinàmiques per 
nens, ja que molts participants de la Gimcana són infants o joves. 
 
Es sol·licita que a la segona reunió es repassi el material, programació proposada i 
necessitats de cadascuna de les entitats participants per evitar qualsevol malentès, tot 
destacant que ha de servir per assegurar que la informació es va anotar correctament i 
no per sol·licitar més material. Des de l’organització es valora molt positivament la 
proposta.  
 
Es demana ampliar l’espai de la zona d’entitats esportives per poder desenvolupar més 
còmodament les pràctiques esportives, i des de Ciutadania s’explica que aquest any ja 
hi ha previst una zona més àmplia. 
 
Es manifesta la importància de fer difusió de la mostra a nivell comarcal tenint en 
compte que moltes entitats són d’abast comarcal, i s’accedeix a la petició. 
 
Per últim, des del Centre de Normalització Lingüística comparteixen que en breus les 
entitats de la ciutat rebran una invitació d’un acte en favor de la llengua catalana que es 
farà el 23 de març a la Biblioteca Pilarin Bayés. 
 
 

Altres informacions, no relacionades amb la Mostra d’Entitats  
 

- Participació a la Mostra SERVEIS del Mercat del Ram 
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- Presentació del Va! Vic Acció! Punt de Voluntariat Vic-Osona 

La ciutat de Vic té un gran teixit associatiu amb una forta tradició comunitària, és per 
això que des de l’any 2009 l’Ajuntament disposa d’una Borsa de Voluntariat per 
vehicular aquestes inquietuds. Així, es té un gran interès en disposar d’un Punt de 
Voluntariat després de detectar que en els darrers anys, i especialment amb l’aparició 
de la pandèmia, el sentiment generalitzat a nivell d’entitats i ciutadania és que és molt 
complicat engegar projectes de voluntariat estables en el temps i que satisfacin les seves 
demandes i inquietuds.  
 
Es veu necessari doncs dotar a la ciutat d’un punt de referència en tot allò vinculat a 
l’acció voluntària per contribuir a reforçar i consolidar les entitats que treballen en 
aquest sector i les seves actuacions.  
 
Aquest Punt de Voluntariat, impulsat juntament amb la Coordinadora de Voluntariat 

d’Osona, actuarà com un pont entre entitats i voluntaris, per contribuir a acostar 

posicions i facilitar que s’acabi donant resposta tan a les necessitats de les entitats com 

als interessos i inquietuds dels voluntaris. Pel que fa a mitjans de contacte tindrem un 

numero de mòbil (680125454) i un correu electrònic 

(puntdevoluntariat@osonavoluntariat.cat), i també oferirem dos punts d’atenció 

presencial: un ubicat al carrer de les basses, més proper al centre, i el que utilitza la 

Coordinadora situat al barri del Remei.  

Què farem? Donar informació, assessorament i orientació a les dues parts. El que no 

podem fer ja és registrar-los a la nostra borsa, ni assegurar-los ni fer-ne el seguiment. 

Nosaltres acostarem posicions i un cop establert el contacte serà l’entitat qui s’ocupi de 

la resta de gestions (presentar-li l’entitat i el projecte, acreditar-lo, fer-li el seguiment, 

etc).  

Com us podem ser d’ajut a les entitats? Si ens feu arribar els vostres projectes i 

necessitats nosaltres podem fer d’altaveu i ajudar-vos a buscar potencials voluntaris. Si 

teniu alguna necessitat més enllà de trobar voluntaris, com per exemple dubtes a nivell 

de tràmits, subvencions, a l’hora de treball en xarxa, situacions o necessitats que 

detecteu. També vinculat al servei de suport a les entitats de Vic, que treballem per 

enfortir el teixit associatiu de la ciutat.  
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-Programa de l’associacionisme i voluntariat de Vic 

L’Ajuntament de Vic i la Fundació Ferrer i Guàrdia han impulsat aquest programa per 

fomentar la capacitat de creixement i millora de l’associacionisme i el voluntariat a la 

ciutat, buscant establir les prioritats, estratègies, objectius generals i les previsions a 

mitjà i llarg termini per donar resposta a les demandes, necessitats i inquietuds del teixit 

associatiu vigatà. La presentació pública del Programa es farà a principis de març, però 

a la presentació adjunta en el mateix correu electrònic trobareu un avançament de les 

principals necessitats i reptes que s’han detectat. 

Eixos de treball prioritaris: 

Eix 1. Activitat 

Eix 2. Gestió i govern de l’entitat 

Eix 3. Recursos econòmics 

Eix 4. Recursos infraestructurals 

Eix 5. Relleu 

Eix 6. Comunicació 

El document s’ha construït consultant al teixit associatiu local i al personal tècnic  

municipal de l’Ajuntament de Vic que té relació amb les entitats de Vic. Es va fer arribar 

una enquesta a totes les entitats inscrites al RMEV de les quals en van respondre un 

total de 70. Cal posar de manifest que aquesta diagnosi és més aviat orientativa, a 

l’espera de concretar amb més profunditat de cara als propers mesos amb els nous 

representants polítics. Partint d’aquesta base, l’objectiu del programa és treballar 

conjuntament amb tot el teixit associatiu de la ciutat per determinar com donar resposta 

a les necessitats identificades. 

A partir del buidatge dels qüestionaris de les variables quantitatives, més les respostes 

en forma de variable qualitativa, es desglossen les necessitats detectades al llarg del 

procés per cada un dels eixos de treball i els reptes a assolir al llarg dels propers anys. 

Aquests reptes queden pendents i oberts a un treball col·laboratiu amb el teixit 

associatiu per tal d’assolir-los i concretar-los en actuacions. Per aquest motiu, el 

programa és un punt de partida amb un horitzó de curt i mitjà termini 

L’assoliment dels reptes plantejats no ha de dependre únicament del paper que es dugui 

a terme des de l’administració, és a dir hi ha reptes que interpel·len directament a 

l’ajuntament i d’altres que recauen sobre el propi teixit associatiu també. 
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Dades de contacte de l’àrea de Ciutadania 

 

 Ens trobareu a ciutadania@vic.cat  

 938862100 extensió 21206 o al 680 12 54 54 

 Carrer de les Basses nº 3 de Vic 

 Seguiu-nos al Twitter a @vic_ciutadania 
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