
Resum de la reunió del 14/01/2015

Assistents: 

AE Futbol Sala Arrels; AEiG Sant Pius Xè; AFOCA; Agrupació Congrés; Arep; Associació de Festes
dels Indians; Associació de Persones d'Edat del Congrés; AVV de Congrés-Indians; Casal del 
Barri de Congrés-Indians; Club d'Escacs Congrés; Comissió de Festes del Congrés; Congregació 
Diabòlica del Congrés; Coordinadora d'Entitats de Congrés-Indians; Escola Ramon Llull; Hogar 
Extremeño de Barcelona; InteRed Catalunya; OSAS; Pintors del Barri; Unió de Botiguers 
Congrés-Indians

S’excusen: Caminants del Congrés; Isom; Associació Caliu Congrés

Temes tractats:

En primer lloc, la comissió de Festes del Congrés va fer una reflexió sobre la conveniència de la 
celebració de la II Mostra, sobre la despesa que implicava i l’esforç que suposava per a les 
entitats, i sobre la manera de participar-hi de les entitats.

En el debat posterior es va refermar la decisió presa en anteriors reunions de celebrar dues 
edicions consecutives de la Mostra per tal de consolidarar-la, tot recordant que la proposat de 
la Mostra va sorgir de la Congregació diabòlic ai que ha esta recolzada per la reats d’entitats i 
molt ben rebuda pel barri. En tot cas, s’accepta la reflexió proposada per la comissió de festes 
sobre les dieferents formes de participació.

S’informa que, com l’any passat, s’ha constituït un petit comitè d’entitats que gestionaran més 
directament l’organització de la II Mostra. En formen part: Agrupació congrés, AVV de Congrés-
Indians, AREP, Congregació diabòlica del congrés, Comissió de festes del congrés, Associació de
festes dels Indians. Hi assisteixen també Joaquim Pisa (Tècnic del barri) i Claudi Cervelló 
(conseller municipal). La participació a aquesta comissió resta oberta a les entitats que desitgin
incorporar-s’hi.

Tot seguit, s’exposen les propostes que aquest petit comitè ha preparat per a la II Mostra.

Data i lloc de la Mostra: 6 de juny de 2015, al C. Felip II. S’ha escollit aquesta data ja que és 
posterior al període electoral de les eleccions municipals (24 de maig 2015), coincideix amb la 
data de sortida al carrer dels comerços del districte i és època de bon temps i més hores de 
llum. Tal com es va decidir en les reunions de valoració del juliol i novembre, el format de la 
Mostra serà, bàsicament, el mateix que el de l’any passat, millorant els aspectes que es 
consideri.

Finançament: el districte de Sant Andreu aportarà un màxim de 18.000 euros (com l’any 
passat). Es proposaran iniciatives d’autofinançament.

Inscripcions

Es realitzaran amb la butlleta que s’adjunta i caldrà indicar les activitats que cada entitat tingui 
previst dur a terme i les necessitats d’infraestructura. 

Per tal de començar a visualitzar la necessitat que els entitats participin en el finançament de 
la Mostra, s’estableix una quota de 20€ per entitat, amb un descompte del 50% per a les que 



siguin sòcies de la coordinadora d’entitats. Aquest diners es destinaran a cobrir petites 
despeses que són difícils d'encaixar en el finançament del Districte.

El termini és fins a l’1 de març, ja que després caldrà confeccionar el programa i el material de 
la comunicació.

Calendari:

 Tancament inscripcions: 1 de març

 Preparació del programa i la documentació: 31 de març

 Impressió de materials: abril

 Disponibilitat del material per iniciar la difusió: principis de maig

Responsables:

Per a un millor funcionament de la Mostra, es designaran persones concretes amb les següents
responsabilitats:

 3 coordinadors/es de la Mostra: 2 de els entitats i 1 de la Unió de Botiguers

 2 coordinadors/es de l’escenari

 2 speakers

 12 persones voluntàries per al servei d’ordre, per fer torns.

Assistència i canvi de data: 

A causa del algunes entitats estan repensant la seva participació per manca de voluntaris 
disponibles (AVV, Comissió de festes del Congrés), i altres han modificat o retirat les actuacions
previstes. Pel que fa als comerços, dos s’han donat de baixa però altres 3 s’han afegit a la 
Mostra.

 S’adjunta la llista de participants. Reviseu que la vostra entitat estigui correctament escrita, 
ja que aquesta llista servirà per imprimir els roll-ups.

Distribució dels espais

 S’adjunta el plànol amb els darrers canvis, tant per part d’entitats com de comerços

Horaris:

S’ha previst el següent horari:



6:30 Inici del Muntatge de les carpes

8:00 Entitats i comerços muntem parades

10:00 Obertura al públic

14h – 16:30h Pausa per dinar, en funció de l’assistència

20:30 -21:00 Inici del desmuntatge de carpes

21:30-22:00 Correfoc

22:00 Paellada popular

23:00 – 2:00 Ball amb discjòquei

Comunicació: 

 S’adjunta el cartell en diversos formats: PDF, i JPG de baixa resolució i dimensions (per mails i
xarxes socials), per tal que en feu tota la difusió que pugueu.

La Silvia d’AREP va proposar fer unes xapes per identificar les organitzadors i membres de les 
entitats.

Queda pendent validar el contingut del programa i la llista d’assistents per fer els “roll-ups”

Voluntaris: 

Ens falten voluntaris per cobrir, per torns, les 12 places que es van identificar: sisplau demaneu
entre els vostres associats qui pot fer aquest servei.Caldrien unes 24 persones, com a mínim.

Sopar:

Cal fer els tiquets de 3€, que es vendran a la carpa de la coordinadora. S’ofereixen a fer-los 
Montse Blasco i Francesc Ciurana.

Responsables:

Les coordinadores de la Mostra seran Núria Janer (Agrupació Congrés) i Sílvia Vila (Arep) i, per 
la UBCI, Xavier Sabate i Olga Loza.

Han confirmat que poden fer de ‘speakers’: Jordi Godes, Carles Solanich i Jordi Castelló

Farem la darrera reunió el proper dimarts 6 de juny a les 21h al Casal del barri. 

Recordeu...

1. Revisar la llista d’inscrits, repassant el nom de la vostra entitat
2. Revisar la distribució d’espais, que tothom tinguin les carpes sol.licitades .
3. Revisar l'escaleta d'activitats
4. Qui no tingui el rètol per a la seva carpa, o hagi canviat de nom, que demani un rètol
5. Demanar als vostres socis qui pot fer de voluntari
6. Distribuir el cartell per tots les mitjans que tingueu a l’abast


