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INFORME DE VALORACIÓ  

TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA 

17 de novembre de 2020 

A PARTIR QÜESTIONARI DE VALORACIÓ A ENTITATS PARTICIPANTS 

Resposta a qüestionaris entre 19 i 25 novembre.   

La Trobada va tenir lloc enguany el dia 17 de novembre. Estava prevista inicialment pel dia 20 

d’octubre i va patir un ajornament indicat pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament, davant els 

esdeveniments que van tenir lloc a Bcn en aquelles dates. 

El present informe, resultat dels qüestionaris de valoració que han respost les entitats, és 

complementari a l’avaluació realitzada per part de la Comissió Permanent i del Grup de treball de la 

Trobada, (19 i 26 de novembre de 2019). 

 

ACOMPLIMENT D’OBJECTIUS 

 

 

En tots els casos (mostrar diversitat, trencar estereotips, sensibilització sobre drets i el tema 

de l’any, interacció entre entitats, amb la ciutadania, assistència global, ...) supera els 4 punts 

(sobre 5), suposa un excel·lent. 
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ORGANITZACIÓ, DIFERENTS ASPECTES 

 
 

En tots els casos supera els 4 punts, excepte Menjador i data que tenen un 3,7 (Notable alt). 

CARPES, ACTIVITATS, RELACIONS, SINÈRGIES, VALORACIÓ GLOBAL 

 

 
També en tots els ítems se supera els 4 punts, l’aspecte menys valorat és el de relacions 

entre les entitats, tot i que també supera els 4 punts. 

 
Respecte l’organització de les carpes, stands i activitats al voltant de carpes.  
 

Quins aspectes valoreu com a més positius? 

 
Muy bien distribuido y muy bien ubicada. Cada entidad estaba acompañada pero era 
autónoma en su espacio 

 
El formato correcto, poco espacio 

 
Era nuestra primera vez pero nos encantó el puesto que nos tocó y que la mayoría de las 
actividades las teníamos cerca de nuestro stand 
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El nou format ha afavorit la relació amb el public. No obstant, les carpes no protegirien 
suficient del calor en época de mes calor (un mes normal d'octubre). 

 
Excelente 

 
molt millor l'estructura, va fallar algun estand que no estava preparat 

 
Excelente es la mejor. Buena ubicación (igual para todos ) y la visibilidad perfecta, 
Comunicación directa y compartida. Felicitaciones hasta que encontramos la forma 

 
La nova configuració de les carpes i estands facilita el contacte a mb el públic i alhora el tenir 
un backoffice a cada estand. 

 

Quins aspectes creieu que cal millorar? 

 
Las actividades estuvieron de acorde a lo que se quería mostrar. Reivindicaciones, 
amistades, sinergias, integración total entre entidades amigas 

 
Valoració positiva de les activitats, donant cada any mes visibilitat i valor qualitatiu a la 
Trobada. 

 
Muy buena.  Y por nuestra actividad y total 

 
era força completa i feia patxoca quan estava tot en marxa, bona disposició barrejant estands 
i activitats. Potser alguna entitat tenia la seva activitat una mica lluny 

 
Mas comunicación a las entidades y procurar mas participación. de todas en las actividades 
de las carpas 

 
No logrem captar l'atenció de la població de la ciutat aliena al fet migratori. 

 

Aspectes positius i a millorar respecte sinèrgies entre entitats que han col·laborat 

organitzant activitats 

 
Nos encantó reencontrarnos con entidades amigas y proyectar sinergias en beneficio de 
nuestros usuarios 

 
Fue todo bien, con mucho ánimo de todas las entidades presentes 

 
Ha permès el treball conjunt d'entitats molt diferentes. 

 
 
Aquí falto mas comunicación entre coordinadores, entidades y carpas. Hay que mejorar esta 
sinergia 
 
 
Las personas que organizan y/o coordinan deben tener mas trato con las personas de la 
carpa. Falto un poco de comunicación para apoyar 
 
caldria més contacte previ i parlar de com s'organitza 
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AUDITORI 

 

La puntuació és elevada, tot i que en els comentaris es queda palès que cal millorar-ne la visibilitat. 

Valoració global i propostes respecte a l’Auditori (programació, ubicació etc.) 
Aspectes positius i a millorar. 
 

Es un espacio común que se utiliza bien por parte de las entidades y donde se puede 
conocer, saber y preguntar sobre temas puntuales de debate. Los temas muy  bien escogidos 
 
Estamos satisfechas con el programa en el cual participamos y las personas que estaban en 
la mesa y en el público 

 
S'ha de visibilitzar més la Carpa de l'Auditori 

 
Estaria millor mes centrada i cal anunciar més venint de dalt a arc de triomf 

 
No logrem captar l'atenció de la població de la ciutat aliena al fet migratori. 

 
 
ESCENARI, TALLERS I JOCS 

 

Es valoren per sobre de 4, bon nivell de satisfacció, tot i que els comentaris sobre tallers no són tan 

positius. 
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Comentaris i suggeriments de millora respecte l’organització de l’escenari 
 

La parte del escenario esta bien. La multiculturalidad juega un papel importante que al final 
es lo que capta observadores y gente que quiere sentir cerca la cultura. Buen trabajo de la 
gente 

 
final de festa millor amb senegaleses i senegalesos 

 
Muy bien. El escenario es la mejor cara de nuestras culturas. La gente se divirtió con todas 
las actuaciones 

 

Comentaris i suggeriments de millora respecte la gestió dels tallers i jocs 
 
Muy poca asistencia y comentábamos que de pronto sería por el clima y que muchas de nuestros 
voluntarios no asistieron por encontrase enfermos. La fecha fatal 

 
Moltes taules de tallers i jocs buides que donaven imatge de poca seriositat. 

 
Muy poca participación en talleres, debido al clima . Buscar una ubicación mejor para que tenga mas 
afluencia y participación 

 

ESPAIS NOUS O CONSOLIDATS: LUDOTECA, RACÓ ESCÈNIC, PUNT 

D’INFORMACIÓ, EXPOS, MANIFEST 

 

Bona valoració, especialment de la ludoteca. En el cas del punt d’informació, en els 

comentaris es manifesta necessitat de millorar la disposició i comunicació. El manifest està 

molt ben valorat tot i que enguany s’ha fet llarg i es planteja canviar l’horari per millorar-ne 

l’impacte. 
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COMUNICICACIÓ I DIFUSIÓ 

 

La mitjana en tots els ítems és molt elevada, té les millors valoracions. 
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3. Com valoreu la difusió de la trobada? 
 
Quines  xarxes socials heu fet servir 

 
correos a colombianos (base de datos) 

 
redes propias 

 
No es pot apuntar els tres a la vegada... 

 

Quins valoreu que són els aspectes positius i a millorar de la comunicació 
realitzada? Quins mitjans de difusió creieu que caldria tenir en compte en el futur? 

 
Felicitaciones a tod@s  los organizadores, técnicos y demás que hicieron posible un año mas 
que se muestre la diversidad y se visibilice la multiculturalidad. Son unos cracs porque 
trabajar con tantos conceptos, tantas necesidades y tantos pensamientos es tenaz. Asi que 
chic@s ustedes si que son los mejores 

 
Por parte del Ayuntamiento muy buiena la difusión. Las Entidades deben colaborar mas en 
dar a conocer la Trobada. El cambio de fecha nos desgasto a tod@s pero creemos que en 
general fue estupenda. Felicitaciones 

 
Augmentar en premsa i tv. Molt bé l'enganxada, com sempre.  A l'acte faltava veure els eixos 
més clarament: drets, interculturalitat.... 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES 
 
Quins aspectes valoreu com a més positius de la Trobada 2019? 

 
La integración y la participación en actividades 

 
La nueva disposición de los espacios 

 
molt millor la distribució i estructura de carpes en bulevard 
El cambio de estructura porque se podia ver a todo el mundo sin quitar espacios ni 
visibilidad 

 
El encuentro entre entidades y las reivindicaciones para los inmigrantes 

 
Organización y coordinación del Encuentro 

 
Bona organització 
 
La Coordinació amb la Secretaria del Consell i la informació disponible per a les entitats 
participants. La cafeteria. 

 

 
Quins aspectes creieu que cal millorar de la Trobada? 

 
Que las entidades no sean solo un representante en la Trobada, sino que formen parte activa 
en las actividades de las carpas 

 
ha estat un problema l'ajornament i el fred, però igualment hi ha hagut gent i bon ambient 
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Enviar programa definitiu amb més antelació - presència institucional 
 

El comedor sigue siendo un punto negro y es por falta de educación d la gente con todo el 
respeto. Pero  los tiempos hay que cumplirlos y dejar que todo el mundo tenga acceso 

 
El petit retard en l'horari de les activitats col·lectives. La data massa tardana, doncs fa més 
fred. 
Creemos que hubiera sido perfecto tener al menos dos botellitas de agua por stand 

 
Aspectes positius generals 

 
Definitivamente hay que mantener la fecha de octubre es el mejor clima y ya esta en los 
corazones de tod@s 

 
Malgrat el canvi de data l'afluencia ha estat important i la gran majoria d'entitats han estat 
flexibles i han participat a la nova data. 

 
Todo fue bien. 

 
organización excelente 

 
El comedor es el aspecto a mejorar. Por la organización, por que las personas que llegan al 
primer turno se quedan estancadas allí, porque mucha gente no alcanza a comer por falta de 
tiempo, porque no sabemos compartir 

 
Bona entesa entre les entitats. Multiplicitat d'espais disponibles. 

 
Molt interès i implicació de les entitats. 

 
Aspectes a millorar generals 

 
Buscar mas participacion de las entidades y mas implicación real 

 
Menjador: control accés i quantitat menjar. 

 
Mas implicación de las entidades. Mas responsabilidad de todas en todo 

 
No logrem captar l'atenció de la població de la ciutat aliena al fet migratori. 

 

Teniu propostes i idees per a la futura Trobada? 

 
repensar auditori. Visibilitzar millor els eixos. 

 
Fer-la al mes d'octubre. 

 
Implicar altres entitats i agents socials no directament vinculats amb la població migració per 
tal de generar espais d'intercanvi  reals. 
 

 


