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INFORME DE LA PRIMERA EDICIÓ DE L’SPRING SOCIAL FESTIVAL. 

 

El passat dissabte 14 de maig va tenir lloc la primera edició de l’Spring Social Festival, una 

reformulació de l’antiga fira d’entitats locals. Aquest nou concepte de fira neix a partir 

d’analitzar els següents factors: 

 

1. El model de fira. 

L’antic model, al nostre entendre, estava esgotat. Les entitats, en general, no hi 

participaven amb gaire entusiasme. Es tractava, bàsicament, d’anar a passar una tarda 

en una carpa i donar informació. S’havia arribat a un punt en que calia replantejar-la o 

deixar-la de fer 

 

2. Ubicació. 

Els voltants de l’Espai Ridaura, no ens semblava el millor lloc per crear un espai comú 

per compartir i crear complicitats entre les diferents associacions i entitats locals, si 

aquesta era una de les finalitats de realitzar una activitat d’aquestes característiques. 

Si majoritàriament les entitats locals són de caire esportiu, per què no buscar un 

emplaçament on puguin mostrar les seves activitats? 

Era més fàcil ubicar les de caire cultural i social en un recinte esportiu que a la inversa. 

Per això i per evitar que les condicions meteorològiques adverses féssin anul.lar la fira, 

varem decidir ubicar-la a la zona esportiva. 

El muntatge de la fira era molt costós a nivell de recursos humans per només mitja 

jornada. A tall d’exemple, calia demanar als ajuntaments veïns la cessió de carpes, anar-

les a buscar i tornar-les. 

 

3. Presentació del Casal d’estiu. 

En el moment de fer la reunió de tancament del Casal d’Estiu del 2015, es va posar 

sobre la taula la conveniència de fer una festa de presentació del Casal del 2016 pels 

volts del mes de maig. 

 

Valoració d’aquesta primera edició. 

 

Hem enviat una enquesta a totes les entitats participants, demanant-los la seva valoració i 

comentaris. Aquestes han estat les seves valuosíssimes aportacions. 
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A la Fira d’enguany hi ha participat un total de 32 entitats, 3 entitats més que en l’edició del 

2015. Les diferències han estat: 

 

ANY 2015 ENTITAT / ASSOCIACIÓ ANY 2016 ENTITAT / ASSOCIACIÓ 

Horse Club Santa Cristina   

Societat de caçadors Santa Cristina d'Aro   

Assemblea Nacional Catalana   

Classes de Funky   

Associació Protectora d'Animals Cap i 

Cua Santa Cristina d'Aro   

Associació Sociedad FPG ( Fenòmens 

Paranormals Girona ) Santa Cristina d'Aro   

Associació Dones Africanes de Santa 

Cristina d'Aro   

Associació Cristinenca "Dona'm un 

somriure" Santa Cristina d'Aro   

Associació Comunitària Antisida Girona ACAS   

  Càrites Sant Feliu - Vall d'Aro 

  Associació Imagina 

  Zona Jove. Horts 

  Associació d'Empresaris Santa Cristina Empren 

  Presentació Casal Estiu 

  AE Matxacuca escalada 

  AE Matxacuca Raids Aventura 

  Club Aeromodelisme Santa Cristina 

  Il·lusionista Xevi 

  ADF Gavarres-Marítima 
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Aspectes a millorar de cara a la propera edició. 

 El nom proposat ha creat certa controvèrsia. El fet d’utilitzar l’anglès no ha agradat 

massa, segons sembla. Sondejarem i estudiarem si convé trobar un altre títol. 

 Cal fer-ne més difusió, tant de la informació prèvia com de la publicitat mateixa de la 

fira. Ja tenim clar que una taula amb una persona que doni informació de les activitats 

que es van portant a terme i s’ocupi de la megafonia, ens és necessari. 

 Les entitats més allunyades del pavelló, com l’ADF, el tir amb arc i l’aeromodelisme, no 

varen rebre gaires visites. El factor meteorològic també hi pot tenir a veure. L’any 

vinent buscarem una alternativa. 

 La Happy Food Truck Tour no va estar a l’alçada. Es tracta d’una activitat que 

organitzava una empresa privada patrocinada per Estrella Damm. Malgrat haver-los 

donat totes les facilitats possibles, els organitzadors no varen respondre 

convenientment, anul·lant concerts per exemple. Per la propera edició estudiarem ser 

nosaltres mateixos els qui gestionem aquest complement al festival de les entitats. 

 

Comparativa de costos i participants de l’edició d’enguany i de la passada. 

 

 
 

 
 
 

 

Xocolata desfeta 48,80 €             Lona i pòsters Fira d'Entitats 229,90 €          

Taller de ceràmica Neolítica 217,80 €          Llaços Fira d'Entitats 5,00 €                

Conta contes 222,50 €          Auxiliar de control per la Fira d'Entitats 298,92 €          

Premis foodtrucks 72,60 €             Ambulància per la Fira d'Entitats 200,00 €          

Planta taller captació visual 15,00 €             Agulles estendre roba Fira d'Entitats 5,00 €                

Publicitat ràdio 92,00 €             Velcro de doble cara 20,00 €             

Material mural inaugural 85,00 €             Anunci Fira d'Entitats Diari de Girona 151,25 €          

Taller de màscares 100,00 €          2 carpes plegables 4x4 amb laterals 802,50 €          

Wala 50,00 €             Conta Contes Fira d'Entitats 140,65 €          

Globalgràfic 486,42 €          

Instal.lació:“Lluíííííííííís!!!!, vine ,vesteix-te i fes-te una foto 

Fira d'Entitats 336,60 €          

Maquillatge Associació Colles de Carnaval Fira d'Entitats 100,00 €          

Falques Fira d'Entitats ràdio 109,50 €          

Paper d'aquarel·la 10,00 €             

TOTAL 2016 1.390,12 € TOTAL 2015 2.409,32 € 

DESPESES 2016 DESPESES 2015


