CONVOCATÒRIA de RODA DE PREMSA

Presentació de l’Associa’t 2018
La Mercè de les entitats de Barcelona

Dia: Divendres 21 de setembre de 2018
Hora : 12.30h
Lloc: Plaça Catalunya
Intervindran:
- Gala Pin, Regidora de Participació i Districtes i Regidora del Districte de Ciutat Vella
i en representació de les entitats que coprodueixen l’Associa’t:
- Cristina Paniello (Ràdio Trinijove) i Sergio Sánchez (Ràdio Ateneu del Clot), en
representació de La Ràdio en directe d’Associa’t a la Festa
- Bea Blanco, Presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat diverses
Activitats en Xarxa
L’acte consistirà en una benvinguda, parlaments, un recorregut per la Plaça, i una foto de
família.
Per a una bona organització de l’acte, preguem confirmació d’assistència a la roda de premsa.

El proper divendres 21 de setembre, a les 12.30 hores, presentarem, al bell mig de la Plaça
Catalunya, la nova edició de l’Associa’t a la Festa.
Del 22 al 24 de setembre, l’Associa’t a la Festa pren de nou la plaça de Catalunya durant el cap de
setmana de La Mercè per proposar-nos participar i gaudir de les més de 200 activitats proposades
per les prop de 200 entitats de Barcelona que coprodueixen la festa.

L’Associa’t a la Festa és un festival fet des de la diversitat on hi cap tothom, amb activitats i
espectacles que destil·len tot allò que mou l’energia social i comunitària de la nostra ciutat: es
podran veure danses i espectacles dels cinc continents, participar als tallers lúdics, connectar amb la
cultura popular i l’art urbà.
L’acte comptarà amb la presència dels responsables institucionals i del projecte, que ens explicaran
en detall la proposta. Gala Pin, Regidora de Participació i Districtes i Regidora del Districte de Ciutat
Vella, ens parlarà de l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona per l’Associa’t a la Festa, com a
reformulació ja consolidada de l’antiga Mostra d’Entitats.
També hi intervindran representants de les entitats i associacions que conformen i coprodueixen
l’Associat:
- Cristina Paniello (de Ràdio Trinijove) i Sergio Sánchez (de Ràdio Ateneu del Clot) que presentaran La
Ràdio en Directe d’Associa’t a la Festa: 7 ràdios comunitàries de la ciutat que faran programació
conjunta amb 20 hores en directe des de plaça Catalunya.
- Bea Blanco, Presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat diverses
Activitats en Xarxa, propostes úniques creades expressament per a l’Associa’t, fruit de la coordinació
entre entitats. Un bon exemple és la Haima Solidària, muntada conjuntament amb el grup Sàhara
Dempeus, que estarà instal·lada a Plaça Catalunya durant els dies de l’Associa’t i on es podrà prendre
un te, guarnir-se amb vestimentes típiques o assistir a tallers de sensibilització per la lluita del poble
sahrauí.

Per a una bona organització de l’acte, preguem confirmació d’assistència a la roda de premsa.

Estrenem nou web! https://associat.barcelona/
Si necessiteu més informació, declaracions o entrevistes, no dubteu a contactar amb nosaltres.
Servei de Premsa - Associa’t
Culturae
Nestor Lozano – nlozano@culturae.cat, 636 17 81 81
Eduard Sant – esant@culturae.cat, 653 16 95 15
Núria Llorach – nllorach@culturae.cat, 606 07 20 17

