17a MOSTRA D’ENTITATS DE VIC
ACTA DE LA REUNIÓ INFORMATIVA AMB LES ENTITATS DE LA CIUTAT
Dijous, 23 de gener de 2020
A les 19.00 h al Centre Cívic Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24 – Vic)
BENVINGUDA PER PART DEL REGIDOR DE CIUTADANIA, BARRIS, COOPERACIÓ I PARTICIPACIÓ JOSEPRAMON SOLDEVILA:
Com cada any, aquesta reunió de preparació de la Mostra vol consensuar aspectes organitzatius, escoltar i
valorar propostes entre tots i totes, i fer que aquesta celebració, any rere any, sigui cada vegada més
participada i organitzada entre totes les entitats que hi participen. També es destaca que, per cinquè any
consecutiu, la Mostra es tornarà a organitzar conjuntament amb la Fira de la Cooperació impulsada pel Consell
Local de la Cooperació de Vic.
EXPLICACIÓ TÈCNICA BERTA RIEROLA:
1. Justificació de la nova denominació de la Mostra: “17a Mostra d’Entitats de Vic”
Si bé el component musical és molt present a la Mostra, s’ha considerat que partir d’aquesta edició el
terme “Músiques de Vic” s’elimini de la denominació que s’ha utilitzat durant els darrers setze anys.
La intenció és donar tot el protagonisme a les entitats, que sou l’ànima d’aquest esdeveniment.
Tanmateix, això no implica que les entitats participants que ho vulguin, deixin d’oferir tastets musicals
i que la Mostra deixi de cloure’s amb un concert. La música és un element molt important de la Mostra,
però l’objectiu d’aquesta cita anual no és el d’exhibir el ventall musical de la ciutat que, val a dir-ho,
és molt ric.
2. Proposta de data i horari de la 17a Mostra d’Entitats de Vic
Dissabte, 9 de maig de 2020. En horari de 17 a 21h. La ubicació que es proposa continua sent la rambla
Passeig i la rambla del Carme. Es planteja que segueixi desplegant-se des de l’entarimat de fusta del
Passeig fins un cop passat l’encreuament amb el carrer Estret/Manlleu, cap a la rambla del Carme.
L’objectiu és evitar la ubicació d’entitats prop de l’escenari del Alhambra Festival Jazz Vic que
coincideix amb dates, perquè el volum de la música pot entorpir l’activitat.
Berta Rierola informa que a partir d’ara ja sí que el mercat setmanal de dissabte només es desplaçarà
en una ocasió: per la celebració del Mercat Medieval. D’altra banda, el Mercat del Ram d’enguany
canviarà d’ubicació i una part de la fira es desplegarà al passeig Pep Ventura i el parc de Jaume Balmes,
tal com s’observa en el mapa següent:

Des de Fires i Mercats ens demanen que des de Ciutadania aprofitem l’espai de la reunió informativa
de la Mostra per oferir a les entitats de la ciutat si volen participar al Mercat del Ram 2020 amb un
expositor.
A posteriori, hem pogut comprovar que les condicions són:
 Presència durant els dos dies i mig que dura el mercat;
 L'estand inclou carpa 3x3 i connexió elèctrica;
 L’estand no inclou cap tipus de de mobiliari ni il·luminació (focus, allarguis, etc.);
 Quant al cost, s’està intentant que pugui ser gratuït.
Si esteu interessats/des a participar-hi i teniu dubtes, us podeu posar en contacte amb Anna Colomer,
tècnica d'OFIM, enviant un correu electrònic a colomersa@vic.cat o bé trucant al 938833100 ext.
17103. Les inscripcions s'hauran de fer a través de la pàgina web www.vicfires.cat.
3. Estands i material que es facilitarà a les entitats
El nou format iniciat l’any 2017 implica que el muntatge de la Mostra s’ha de dur a terme amb poc
més d’una hora. En aquests darrers anys ja s’han plantejat una sèrie de millores per a què el muntatge
vagi més a l’hora, però això no varia el format dels estands: se seguirà la mateixa idea que l’any passat,
oferint a les entitats taula, cadires i el plafó informatiu de l’entitat. Als qüestionaris de satisfacció es
van plantejar algunes millores en la senyalització, com per exemple incloure el logotip de cada entitat
per una millor imatge, fixar un mateix color per les entitats del mateix àmbit... són qüestions que es
poden tenir en compte i millorar de cara l’edició d’enguany.
Cal insistir que l’organització en cap cas prohibeix portar carpes corporatives de cada entitat.
Simplement, es demana que s’informi en el full d’inscripció per una millor distribució de les entitats
en l’espai que es disposa.
4. Participació de les entitats religioses per segon any consecutiu
Una de les novetats de l’edició de l’any 2019 va ser la participació d’entitats religioses. Són
associacions sense ànim de lucre i des de la organització de la Mostra, amb el vistiplau de la resta
d’entitats participants en aquest mateix espai de trobada previ a la Mostra, es va considerar que també
hi han de tenir cabuda. La proposta és seguir ubicant-les plegades en una mateixa zona.
5. Qüestions a tenir en compte:
 Programació de propostes. Recordeu que, de nou, el format la Mostra té un horari ajustat
d’exposició: això implica molt poc temps per fer activitats en espais compartits, especialment
a l’escenari principal. És per això que, si hi ha més propostes que temps disponible, es tornaran
a aplicar uns criteris per seleccionar què es programa a aquests espais que detallem a
continuació:
o
o
o
o
o

Innovació: es valorarà que no s’hagi programat mai abans a la Mostra.
Varietat: es valorarà la diversitat de disciplines en la programació.
Interès: es valorarà que respongui a les preferències del públic assistent.
Posada en escena: es valorarà la qualitat de la proposta.
Adequació: es valorarà que la proposta es pugui dur a terme amb els mitjans dels que
es disposa per tirar-la endavant.

Això en cap cas vol dir que es deixi de fer alguna de les propostes que les entitats facin; al
contrari, es vol donar cabuda a tot. Aquests criteris ens han d’ajudar a escollir quin és el millor
espai i horari de representació.

 Material cedit. 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 càrrega i descàrrega. S’habilitarà un espai per a què les entitats puguin
descarregar el seu material, podent estacionar momentàniament a un carril habilitat del
passeig. Més que mai, us demanem que utilitzeu aquest carril per a càrrega i descàrrega, no
per aparcar-hi!
 Àmbits distribució d’estands. Les entitats de cooperació estaran ubicades en una mateixa zona
per preservar els objectius de la Fira de la Cooperació. S’aplicarà el mateix criteri per a les
entitats religioses, tot i que per qüestions diferents (que ja hem detallat abans). Per a la resta
d’àmbits, les entitats sempre heu mostrat que és més enriquidor compartir espais amb
entitats diverses; però si no ho considereu així, es pot replantejar. De fet, en el full d’inscripció
us tornem a demanar: “Si voleu estar ubicats al costat d’una entitat en concret o voleu que
tinguem en compte alguna altra qüestió en relació a la vostra ubicació, indiqueu-nos-ho
(procurarem tenir-ho present a l’hora de fer la distribució dels estands)”.
 S’acorda que, en cas de pluja, s’anul·larà la Mostra.
6. Termini de presentació de la inscripcions de participació i informació que es demanarà a les entitats
Dilluns, 23 de març de 2020: data límit de rebuda d’inscripcions i recollida de propostes de cara a la
17a Mostra d’Entitats i Músiques de Vic. Recordeu que la inscripció inclou la sol·licitud del material
que necessitareu i la vostra proposta d’activitats/actuacions a dur a terme aquell dia, si s’escau.
7. Participació de les entitats en l’elaboració conjunta dels indicadors de la Mostra
Recordeu que en els darrers quatre anys es va fer la decoració aèria de la Mostra d’Entitats
conjuntament amb diverses entitats de la ciutat. Enguany la idea és tornar a repetir la iniciativa
elaborant uns indicadors. Al full d’inscripció us demanem si des de la vostra associació esteu
interessats en participar-hi i una aproximació horària de quan us podria anar bé. La decoració de la
Mostra té molt bona acollida per part de les entitats, però també som coneixedors de que el públic
assistent i els comerços de la zona la valoren molt positivament.
8. Precs i preguntes




Associació de Veïns del Barri dels Caputxins (Josep Armengol): comenta que des de l’associació
s’ha proposat tallar el trànsit durant les hores de la Mostra d’Entitats. El regidor respon que ja s’ha
plantejat aquesta qüestió, però se n’ha d’acabar d’estudiar la viabilitat, sobretot amb els experts
de Mobilitat. Berta Rierola respon que a l’edició de l’any passat, ja ho va demanar una entitat
participant, però la proposta no es va tirar endavant per una qüestió de temps.
Associació Pobles Germans a Catalunya (Carme Tió): comenta que en alguna ocasió la fira de
cooperació es va fer en el marc del Mercat del Ram i va tenir molts visitants, ja que és una activitat
per la qual hi passa molta gent. Berta Rierola respon que si es decideix conjuntament que la data
de la Mostra s’ha de canviar i fer-se durant la celebració del Mercat del Ram, és una qüestió que
es pot plantejar per la propera edició. I recorda que l’edició de l’any 2012 la Mostra es va fer al
passeig Pep Ventura coincidint amb el Mercat del Ram i no es va trobar gaire encertat. Conclou la
trobada indicant que, en qualsevol cas, les propostes que provinguin de les entitats sempre seran
escoltades i valorades, ja que la Mostra la fan les entitats.

