Informe avaluació Associa’t a la Festa 2018
L’associació Rebobinart va ser responsable de la coordinació de les activitats de l’apartat
“Associa’t a l’art urbà” dins de la programació de l’Associa’t a la Festa.
Les activitats coordinades eren: “L’Àgora dels Drets” i el “Planeta Associacions”.
ÀGORA DELS DRETS: es van disposar 3 murs on el públic assistent podia
escriure i dibuixar missatges d’acord a la temàtica triada per a cadascun dels
espais. La selecció dels drets va ser efectuada per l’organització de l’Associa’t a la
Festa, els quals van ser: Dret a la llibertat d’expressió i creació, dret de les
persones refugiades a ser acollides i dret a la no discriminació per raó de gènere.
En base a aquests temes, una de les bandes dels murs servia com a activitat
oberta i permanent en la qual tothom podia aportar la seva visió sobre els drets
proposats, ja fos dibuixant, escrivint o pintant. L’altra banda del mur, es va destinar
a la creació de murals artístics que representessin el dret assignat a cadascun dels
espais. Els artistes triats per Rebobinart van ser: Mr. Oner (dret a la llibertat
d’expressió i creació), Jericó Delayah (dret de les persones refugiades a ser
acollides) i Emily Eldridge (dret a la no discriminació de gènere).

PLANETA ASSOCIACIONS: es va instal·lar una estructura esfèrica amb
barres metàl·liques de colors on es podien plasmar valors, missatges i reflexions en
cartel·les que s’adherien a les barres, formant un mosaic de colors que quedava
visible per a tots els vianants. El tema proposat per aquest any era «I a tu què et
mou?» i es pretenia interpel·lar i fer reflexionar al públic sobre les seves passions i
motivacions a la vida. Com a objectiu final es pretenia establir un diàleg entre el/la
dinamitzador/a i els participants i, fins i tot, crear un debat entre persones amb
interessos comuns que haguessin intervingut durant l’activitat; tot això amb la
finalitat de poder redirigir-les al Quiosc de les Entitats per tal de que s’informessin
sobre associacions que poguessin estar relacionades amb tendències del seu
interès. Planeta Associacions era de participació oberta i lliure i, com a objectiu
principal, pretenia recollir la visió que té la ciutadania sobre les motivacions i
preocupacions que regeixen les seves vides, però sobre tot, a través del Quiosc de
les Entitats, es va procurar posar a l’abast del públic la possibilitat d’establir
contacte amb associacions que estiguessin relacionades amb els seus interessos.

Avaluació treball previ a la celebració de l’Associa’t
Es va fer una proposta de 3 activitats diferenciades: murs oberts, murals artístics i
estructura esfèrica participativa. De les tres propostes, es van realitzar totes: els murs
oberts i els murals artístics produïts i realitzats conjuntament (Àgora dels drets) i
l’estructura esfèrica per separat (Planeta Associacions). Totes les activitats van ser de
caràcter obert i permanent al llarg dels 3 dies de duració de l’Associa’t.
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Com l’any anterior, en aquesta edició hem realitzat unes activitats obertes a tothom que
no estaven dissenyades per a cap entitat en particular. En aquest sentit, ha estat molt
més fàcil i àgil per a nosaltres fer la preparació de la producció de les activitats i la seva
posada en escena.
Avaluació del treball durant la celebració de l’Associa’t
Com a l’edició anterior, la disponibilitat i resolució de tot l’equip tècnic d’Airun va ser
fonamental i va agilitzar moltíssim el treball dels tallers proposats per Rebobinart i la resta
d’esdeveniments de l’Associa’t, ja que la comunicació amb ells va ser molt còmoda,
dinàmica i planera. També cal afegir que l’equip de seguretat del magatzem es va mostrar
molt disponible i agradable i ens va facilitar totes les tasques de desplaçament del
material.
La participació a “L’àgora dels drets” va ser alta, però vam poder observar que durant
certes hores puntes del matí i el migdia la participació era més baixa en comparació amb
la tarda, durant la qual l’afluència de persones era més elevada a Plaça Catalunya.
Pel que fa al “Planeta Associacions”, hem observat un alt increment de participació en
comparació amb l’any anterior, ja que la temàtica era accessible per a tothom i
interpel·lava d’una manera més clara i directa al públic. En tractar-se d’una temàtica lliure,
motivada per la pregunta “I a tu què et mou?”, i subjectiva que permetia als participants
expressar els seus gustos, opinions i visions, facilitant la participació per convertir-se en
un punt de trobada i diàleg entre diferents persones que hi van participar. Com a objectiu
final, el “Planeta Associacions” pretenia ser un nexe entre l’activitat proposada i el Quiosc
de les Entitats, on el públic podia informar-se sobre les associacions de Barcelona que
estiguessin relacionades amb propostes del seu interès. Respecte a la redirecció dels
participants a l’espai del quiosc, vam observar que solia ser complicat aconseguir que
mostressin interès en participar-hi, ja que la majoria eren estrangers o només volien
deixar el seu missatge sense aprofundir en l’estructura de l’associacionisme. Per últim, cal
comentar que vam observar que els temes i missatges que més van destacar a l’esfera
van ser els de la solidaritat, la llibertat, el respecte, la família i la pau mundial. La gran
majoria eren temàtiques de caràcter general, sense aprofundir en qüestions concretes.
En conclusió, tot i que les actuacions i concerts van ser el punt d’interès principal del
públic, creiem que les activitats van ser un èxit i el nivell de participació va ser molt
satisfactori. Cada dia els murs es van omplir en la seva totalitat de missatges, paraules,
dibuixos i reflexions sobre els drets proposats i l’estructura del “Planeta Associacions” va
quedar coberta de cartel·les amb un gran ventall de missatges, reflexions, preguntes i
interpel·lacions.
Per últim, cal esmentar que al llarg del cap de setmana vam anar fent difusió a les xarxes
socials (Instagram) de les activitats que coordinàvem i dels murals artístics que s’anaven
produint cada dia.
Avaluació general Associa’t
El format lúdic, participatiu i dinàmic de la mostra d’associacions ha tornat a permetre
generar un espai actiu i enèrgic on el teixit associatiu pot fer arribar la seva feina d’una
manera lúdica i atractiva a la ciutadania. Aquesta tercera edició de l’Associa’t ha reforçat
la demanda de la necessitat de consolidar un model de festa en el marc de
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l’associacionisme que permeti donar a conèixer la seva crucial tasca social. Creiem que
s’ha d’incrementar la difusió de la feina de les entitats entre els ciutadans i ciutadanes, ja
que seguim contemplant un desconeixement sobre l’associacionisme en general o sobre
determinades associacions en concret. Tot i això, considerem que el format de l’Associa’t
és l’adequat per poder aconseguir aquest objectiu, ja que permet fer una tasca de difusió i
promoció de l’associacionisme des d’una perspectiva lúdica, amena i participativa.
Com l’any anterior, la distribució de l’espai de plaça Catalunya ha estat ben dissenyat amb
la cafeteria i l’espai de comunicació com a punt central, articulant tots els espais de les
activitats que l’envoltaven, donat que permetia una circulació fluïda per part del públic
assistent i, juntament amb la retolació dels diversos espais, facilitava la ràpida ubicació de
les activitats. El punt de comunicació, que també estava al centre de la plaça, és
absolutament necessari per fer que la mostra tingui una presència activa, productiva i
atractiva que permeti captar públic, d’una banda, i, de l’altra, que tingui una solidesa
consistent com a projecte que vol donar a conèixer el teixit associatiu de Barcelona.
Per últim, volem tornar a felicitar a tot l’equip de Departament d'Associacionisme i
Iniciativa Ciutadana, a l’equip d’Airun i a totes les entitats que han fet possible que
l’Associa’t a la Festa 2018 hagi estat un èxit.
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