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DESCRIPCIÓ GENERAL
El projecte:
Espai Manga-Associa't és un projecte que té la finalitat de crear un espai al Saló del
Manga de Barcelona on aquest i associacions juvenils catalanes sense ànim de lucre
puguin ampliar el seu públic. Aquest projecte permetrà tenir presencia en el saló a entitats
tan relacionades amb la cultura japonesa, com no, mitjançant un espai associatiu on es
podrà promoure i mostrar la seva activitat. A la vegada, una altra finalitat del projecte és
donar resposta a una demanda d'activitats del públic assistent al Saló del Manga de
Barcelona.
Mitjançant aquest espai volem difondre la cultura japonesa dins del món associatiu
català a la vegada que oferim una visió associativa del Saló del Manga. En aquest sentit
creiem que aquest projecte és necessari, ja que explota vàries oportunitats que segons el
nostre parer poden millorar el saló. També aporta una visió diferent al món associatiu
juvenil que no coneix el món de la cultura japonesa.
Precedents
El 2015 aquest projecte ja es va realitzar amb el recolzament de la Direcció del Programa
d'Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i s’ha seguit organitzant cada any
(exceptuant el 2017) amb èxit. Un total de 3 edicions que valorem molt positivament, en
les que hem millorat molt com a entitats i hem aportat el nostre granet de sorra per a fer el
Saló un espai més lúdic i atractiu Tanmateix diverses de les entitats participants del
projecte tenen un extens historial de col·laboració amb el Saló del Manga i el Saló del
Còmic de Barcelona. Es el cas per exemple de Brigada SOS que hi porta col·laborant des
de el 2011.
Qui som?
El Consell de la Joventut de Barcelona es una plataforma de més de 75 associacions i
col·lectius que representa la joventut organitzada de Barcelona. Treballa en xarxa per
promoure l’associacionisme, genera discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les
persones joves i contribueix a aportar propostes i construir alternatives. El CJB, com a
representant de la joventut associada de la ciutat, actua i es reconegut com a interlocutor
vàlid amb l'ajuntament de Barcelona per a la cocreació de polítiques públiques adreçades
a la joventut, en relació a cultura, acció comunitària, ocupació, salut, sostenibilitat, etc.
Aquest projecte l’està organitzant el grup de treball d’Oci Alternatiu i Cultura Dispersa del
CJB, que actualment conta amb la participació de 6 entitats juvenils relacionades amb l’oci
o la cultura, tot i que treballem en xarxa amb la majoria d’associacions de Barcelona.
Aquest grup de treball ha participat en l’organització d’esdeveniments i projectes com la
Lali Jove i l'Associa’t a la Festa en col·laboració del Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB).
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JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
En els últims anys em detectat al Saló del Manga un creixement de persones assistents
que pertanyen a alguna associació o entitat. Com a federació d’entitats juvenils podem
aportar valor a totes aquestes associacions enfortint-les, ajudant-les a créixer i oferint-lis
formar part d’una amplia xarxa on es poden generar sinergies. I creiem que el Saló com a
punt de referencia de cultura i oci juvenil es el lloc idoni on contactar amb aquestes
associacions i col·lectius.
Recentment em anat veient com el Saló del Manga ha crescut acollint un nombre cada
cop major d’expositors comercials. L’aposta per l’eix comercial dins el Saló està produint
que aquest sigui vist més com una fira de comerç que un espai cultural. Per lluitar contra
això, presentem un projecte fonamentat principalment en la realització d’activitats
gratuïtes pels assistents organitzades per associacions juvenils sense ànim de lucre.
El Saló del Manga es un esdeveniment que succeeix un cop l’any però molts dels
assistents busquen una continuïtat a aquest tipus d’oci i cultura al llarg de tot l’any. Moltes
de les associacions que formen part del nostre grup de treball ofereixen un oci similar al
Saló a una escala molt més reduïda. Així que creiem que organitzar una mostra d’aquest
tipus d’associacions que hi ha arreu de Barcelona i Catalunya pot aportar un valor afegit al
Saló i ajudar-lo a establir-se encara més com a punt de referencia del jovent català.

DESTINATARIS
El nostre projecte està enfocat a dos tipus de destinataris:
•

Per un costat a totes aquelles associacions juvenils de Barcelona i Catalunya
que puguin estar interessades en la cultura japonesa i l’oci alternatiu i que vulguin
participar del projecte. Calculem que són entre unes 10 i 15 associacions que ens
permetran incorporar nous col·lectius al saló.

•

Per l’altre costat el nostre projecte va dirigit a tot el públic assistent al Saló del
Manga, ja estigui interessat en el món associatiu o no. En dades de Ficomic al
passat del saló van assistir aproximadament 150.000 persones. Per a aquest tipus
de públic hi hauran moltes activitats que poden ser del seu interès.

UBICACIÓ I ZONA D'INFLUÈNCIA
El projecte Espai Manga-Associa't s'ubicarà al Saló del Manga de Barcelona. No obstant
això, el projecte tindrà impacte en tot el territori català, tant en l'àmbit de participació de
les entitats com en l'àmbit d'influència en la població juvenil.
Respecte a la ubicació física dins el propi Saló del Manga esperem mantindre una
localització similar al 2018. També esperem poder comptar amb una difusió del projecte
per part de Ficomic per tal que els assistents sàpiguen que existeix l’espai i on està ubicat.
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OBJECTIUS
1. Realitzar una mostra d'associacions juvenils lligades a la cultura
japonesa i a l’oci alternatiu dins el Saló del Manga de Barcelona.
1.1 Crear un espai on les associacions puguin desenvolupar activitats i
promocionar-se.
1.2 Generar una programació d'activitats al Saló del Manga de Barcelona.
1.3 Oferir activitats que impliquin una participació directa del públic.
2. Difondre la cultura japonesa a partir de la proposta d'activitats
d'associacions juvenils barcelonines i catalanes.
2.1 Incloure la participació d’entitats no relacionades amb la cultura japonesa.
2.2 Realitzar una campanya de difusió del projecte coordinada entre el Consell de
Joventut de Barcelona i les pròpies associacions.
3. Fomentar el Saló del Manga com a espai d’interrelació entre
entitats i com a lloc de creació de nous projectes.
3.1 Realitzar activitats que impliquin l'organització conjunta d'almenys dues
entitats.
3.2 Crear un espai intern que permeti el contacte directe entre entitats i la
generació de xarxes de col·laboració.

ACTIVITATS
A causa del fet que el projecte consisteix en la col·laboració de diverses entitats de forma
oberta i participativa a l'hora tant d’organitzar com coordinar les activitats i el projecte,
aquestes encara estan pendents de ser definides.
No obstant això, en acabar la primera part del projecte, al Juny, disposarem d'una petita
mostra d'aquestes.

CALENDARI
Març – Maig:
 Coordinació entre el Consell de Joventut de Barcelona i les seves entitats membres.
 Presentació del projecte a l'Ajuntament de Barcelona.
 Campanya de difusió del projecte entre entitats i adhesió d’aquestes.
Juny:
 Presentació del projecte a Ficomic i primera reunió.
Agost – Setembre:
 Reobertura a la participació de noves entitats.
Setembre – Octubre:
 Campanya de difusió del projecte.
 Organització de les activitats.
 Reunions de coordinació amb les associacions.
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Del 29 d'Octubre al 1 de Novembre:
 Realització de les activitats.
 Sopar associatiu.
Novembre:
 Avaluació de les activitats i del projecte.

RECURSOS
Gran part de material necessari ve definit per les activitats que s'acordi realitzar dins
d'aquesta zona. No obstant hi ha un mínim de recursos que considerem imprescindibles
pel correcte desenvolupament del projecte.
Aquests recursos són:
 Un escenari amb un equip de so i un mínim de dos micròfons
 Cadires pel públic i pel mateix escenari
 Cinc o sis taules (per la possible organització d'alguna taula rodona)
 Un projector i una superfície on projectar
 Un expositor on poder inscriure la gent a les activitats i poder fer difusió de les
entitats.
Podem obtenir aquests recursos per dues vies: cedits per l'organització del Saló del
Manga o llogats amb l'aportació econòmica del mateix projecte.

FINANÇAMENT I PRESSUPOST
Igual que part dels recursos necessaris, el pressupost pot variar depenent de les activitats
que al final es realitzin en el projecte. En el cas que Ficomic ens cedeixi part dels recursos
(en concret els esmentats més a munt com a imprescindibles) el cost del projecte serà
notablement menor.
En tot cas calculem que el pressupost del projecte seria de 1500 euros com a mínim.
Aquest pressupost aniria destinat a pagar el lloguer de les infraestructures que calgués, la
compra del material necessari per a realitzar les activitats, l'organització d'un sopar
interassociatiu i difusió i promoció de l'espai. Al no saber quines activitats realitzarem no
disposem encara d'un pressupost desglossat.
Al realitzar-se el projecte al Saló del Manga de Barcelona, ser totes les activitats gratuïtes i
ser el Saló un dels beneficiaris directes del projecte, considerem que hauria de ser
Ficomic (l'organitzador del Saló del Manga de Barcelona) qui realitzes aquesta aportació
econòmica per realitzar el projecte.

PROMOCIÓ I PUBLICITAT
En relació amb l'objectiu específic 2.2 realitzarem una campanya de difusió coordinada
des del Consell de Joventut de Barcelona. Aquesta campanya constarà de dues parts: la
primera dirigida a les entitats per tal de que es sumin al projecte, i l'altra dirigida al públic
general per a què assisteixi al saló i participi de les activitats d'aquest.
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Aquesta campanya tindrà lloc principalment a Internet mitjançant múltiples xarxes socials i
canals de difusió dels que disposin les entitats participants en el projecte.

SISTEMES D’AVALUACIÓ
L'avaluació del projecte es realitzarà durant el Saló del Manga i un mes després de la seva
finalització. La durà a terme el Grup de Treball del CJB de Cultura dispersa conjuntament
amb totes les associacions que hagin realitzat alguna activitat com a entitats participants.
S’avaluarà el nivell d'assoliment dels objectius mitjançant diversos indicadors.
•
•
•

Una enquesta a les persones que hagin participat de les activitats de la zona
realitzada per Internet
Una reunió amb Ficomic
Una reunió de totes les entitats participants del projecte

Tota l'avaluació del projecte quedarà plasmada a una memòria on també inclourem un
recull de totes les activitats realitzades a l’Espai Manga-Associa't.

DADES DE CONTACTE
Projecte: Espai Manga-Associa't
Projecte de foment de l'associacionisme juvenil i difusió de la cultura japonesa i l’oci
alternatiu
Consell de la Joventut de Barcelona
C. Gran de Gràcia 190-192, Barcelona
08012, 932654736
cultura@cjb.cat
Eric Morillo - Secretaria referent de cultura
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