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1.- QUÈ ÉS L’ASSOCIA’T A LA FESTA?
A la ciutat hi ha un munt d’associacions que -conjuntament amb les que desenvolupen
la seva activitat vinculada a les manifestacions de cultura popular i tradicional-, són un
dels motors i canalitzadors de les activitats de les que la ciutadania gaudirà a les festes
de la Mercè.
Els projectes associatius són canals d’autoorganització col·lectiva que transformen
l’energia ciutadana en eines de progrés social al servei del bé comú. D’aquesta manera
l’Associa’t a la Festa vol esdevenir un punt de trobada de les associacions a la plaça de
Catalunya durant les Festes de la Mercè per fer visible aquesta enorme vitalitat que té
la nostra ciutat.
La manera de fer-ho serà a través d’activitats adreçades a tots els públics, proposades i
autogestionades per entitats i col·lectius. Les activitats s’adaptaran al marc espaial i
festiu del cap de setmana, i per això es prioritzaran aquelles propostes (tallers, jocs,
actuacions, gimcanes, accions d’animació, etc.) que tinguin un caràcter el més lúdic,
festiu i participatiu possible.

De la mateixa manera que en l’edició anterior, es descarten activitats tipus xerrades,
conferències, stands, exposicions, venda de productes, etc. que per les seves
característiques no s’adapten a aquest context festiu.

2.-TIPUS DE PARTICIPACIÓ.
Trobareu dues maneres, més una complementària, de poder participar a l’Associa’t a
la festa 2017:
*Proposant una activitat. Més endavant us expliquem les modalitats d’activitat
*Proposant la gestió de la cafeteria de comerç just
*En paral·lel podreu participar al Projecte de dinamització de la comunicació i
les xarxes socials. Aquest projecte col•lectiu, amb voluntat participativa i
impulsat en el marc de l’Associa’t a la festa, és el projecte de dinamització de la
comunicació i les xarxes socials. L’objectiu d’aquest projecte és esdevenir un
bon instrument per aprendre col·laborant entre associacions i que serveixi per
incrementar la capacitat comunicativa i de transformació social de cada entitat
i, a nivell col·lectiu, per donar més potència al conjunt de l’Associa’t a la festa.
Si sou una entitat que no teniu una proposta d’activitat concreta per a poder
participar a l’Associa’t, podeu vincular-vos a aquest projecte col·laboratiu.

3.-CRITERIS DE PARTICIPACIÓ
1. Per participar en el procés de selecció, caldrà omplir prèviament la butlleta de
sol·licitud d’activitat. La tramitació de les sol·licituds es realitzarà a través del
web d e www.associat.barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, que estarà
operativa entre el 29 de març i el 30 d’abril

2. A l'hora de fer la selecció de les propostes, l'organització seleccionarà les
activitats que millor contribueixin a desenvolupar la filosofia de l’Associa’t a la
festa
3. L'organització també podrà tenir en consideració els següents aspectes:
- Que l’entitat estigui registrada al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de
l’Ajuntament de Barcelona. (http://governobert.bcn.cat/ca/participacio/fitxerentitats)
- Que l’entitat estigui adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.
(http://www.codietic.cat)
4. L’Associa’t a la festa vol promoure un programa d’activitats que expressi la
pluralitat del moviment associatiu de la nostra ciutat , i en el marc del respecte
a aquesta pluralitat està especialment interessat a incorporar propostes
d’activitats que destaquin pel foment de valors socials, comunitaris, solidaris,
participatius i cooperatius. Per aquesta raó anima a les entitats a
p r e s e n t a r propostes d’activitats en xarxa i/o coordinades entre més
d’una entitat.

4.- COMPROMÍS
Les entitats que vulguin participar a l’Associa’t a la Festa hauran de
comprometre’s a què els continguts de les seves activitats, en el cas de ser
seleccionades, seran respectuosos amb la igualtat de gènere, els drets humans,
els drets de ciutadania, els drets de la infància, els drets dels animals i que no
incorporaran valors que atemptin contra la dignitat humana ni es puguin
interpretar com una discriminació per raons d’origen, ideològiques, religioses,
culturals, socials, d'orientació sexual o d'identitat de gènere.

5.- MODALITATS DE PARTICIPACIÓ A L’ASSOCIA’T A LA FESTA
- ACTIVITATS EN XARXA I/O COORDINADES: propostes d’activitats col·lectives
(conjuntes) i col·laboratives que estan coordinades entre diferents entitats. En

el procés de selecció, les propostes d’activitats en xarxa i/o coordinades es
prioritzaran per sobre de les propostes d’activitats no coordinades.
- ACTIVITATS NO COORDINADES I OBERTES: propostes d’activitats a realitzar
per una sola entitat però que estan obertes a integrar-se en una altra proposta
més àmplia en la que hi puguin col·laborar d’altres associacions.
- ACTIVITATS NO COORDINADES I TANCADES: propostes d’activitats a realitzar
per una sola entitat.

6.-TIPOLOGIES DE PROPOSTES
Us demanem que, prèviament a omplir la sol·licitud de participació us penseu quina
proposta d’activitat voleu mostrar a la plaça de Catalunya. Algunes d’aquestes poden
ser:













actuació musical i/o dansa
taller
conta-contes
jocs infantils i/o tradicionals
accions d'animació
cultura popular
gimcana
art urbà
teatre breu
titelles
flashmobs
altres

7.-VALORS AFEGITS DE L’ACTIVITAT
En el procés de selecció de les propostes d’activitats presentades, es tindran en compte
els elements de singularitat, creativitat, la proposta artística i la participativa, i els
valors de l’activitat vinculats amb l’acció comunitària, el foment de la solidaritat, la
cooperació, la igualtat de gènere, la sostenibilitat i defensa del medi ambient, el
comerç just,...

