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1. DADES GENERALS 

• 90 entitats inscrites (100 l’any 2019)
19 AMPAS i AFAS
23 entitats esportives
25 entitats culturals 25 entitats culturals 
23 entitats socials (7 entitats veïnals) 

• 62 entitats amb estand (70 l’any 2019)

• 34 activitats (55 l’any 2019) 

• Durant la Mostra d’Entitats han passat 34.366 persones
(L’any 2019 van ser 40.890 persones)

• La 48a Fira Avícola del Prat ha rebut un total de 50.625 visites
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• Diumenge es reparteix un qüestionari a totes les entitats per tal  d’avaluar diferents 

2. QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ 
PER ENTITATS 

• Diumenge es reparteix un qüestionari a totes les entitats per tal  d’avaluar diferents 
aspectes de la Mostra d'Entitats 

• De 62 entitats que hi van participar amb estand, 39 han respost al qüestionari d’avaluació



19ª MOSTRA D’ENTITATS

Valoració general  
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L’any 2021, han estat 90 entitats les inscrites, una petita davallada de la
tendència dels darrers anys (100 entitats l’any 2019, 108 entitats l’any
2018). La situació sanitària (restriccions i protocols) ha estat una de les
causes de la disminució de la participació.
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Valoració general  
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• Es valora positivament l’elaboració de 
l’agenda d’activitats amb la programació

• Problemes amb sensors de recompte de 
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Procés 
participatiu

Valoració de la 
Mostra dins del 
marc de la Fira

Utilitat de la 
Mostra per a les 
entitats del Prat

Utilitat per a 
l'entitat

• Problemes amb sensors de recompte de 
persones a les portes del pavelló en alguns 
moments del cap de setmana

• Es valora revisar l’horari de tancament el 
diumenge 

*Moltes entitats van recollir estand abans de les 
21h, hora de tancament.
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Valoració general  
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Valora els diferents elements de la 
Mostra d'Entitats

• Valoració positiva de la 
disposició d’estands i del 
punt d’informació

• Les puntuacions més baixes són 
pels estands i el mobiliari:
Demaneu més amplitud per fer 
dinàmiques,  més accessibilitat, millorar 8,8
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mobiliari (els armaris no es podien tancar 
bé), més espai per posar informació i 
millorar il·luminació 

• Valoració positiva de la neteja i la 
bona ventilació

• La numeració dels estands i la del 
plànol exterior de la Mostra no es 
corresponia i va generar confusió 
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Espais d’activitats

Espai exterior

• Potenciar l’espai exterior davant del pavelló per 
realitzar activitats
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• Més visibilitat a l’espai de la carretera on es 
realitzen activitats esportives i demostracions 
dansa

• Cal millorar la senyalització dels diferents espais: 
amb globus, inflables, totems...
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Sala d'actes

Espais d’activitats

• Positiu disposar de dos vestuaris i el wc portàtil

• Positiu la gestió de l’accés amb dues cues (amb
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• Positiu la gestió de l’accés amb dues cues (amb
entrada i sense entrada)

• Positiu que els grups grans actuïn a primera i última
hora

• Demanda de la pantalla exterior per la propera
edició per evitar els problemes d’aforament i tenir
més visibilitat
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Espais d’activitats

• Millorar la senyalització 
exterior de la sala

Sala Polivalent

• Es valora positivament 
l’adequació d’aquest espai per 
realitzar el Praticipa (mesures 
COVID)
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• Millorar els sistemes de 
recollida d’informació:
Valorar lliurar l’enquesta de 

Espais de comunicació i relació

Us heu sentit ben 
informats/ades?

Valorar lliurar l’enquesta de 
valoració en més d’un format per 
facilitar que més entitats la 
responguin

• Repensar espais de relació entre 
les entitats dins de les activitats 
de la Mostra
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10%

informats/ades?
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Dades i valoració del joc Praticipa:

• Entre dissabte i diumenge van participar un total de• Entre dissabte i diumenge van participar un total de
780 persones,  distribuïdes en 94 grups. De mitjana van 
participar 9 persones per grup.

• Es valora positivament el nou format del joc situant totes les 
proves en un sol espai degut a les mesures sanitàries. També 
positiu l’ambientació de les proves seguint un fil conductor.

• La nova aposta del Pratiexpress: coneix les entitats del Prat, va 
tenir molt bona acollida  
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3. Dinàmica d’avaluació

Diana d’avaluació dels objectius de la Mostra

Temes a valorar:
- La nostra entitat s’ha donat a conèixer 
durant la Mostradurant la Mostra

- La nostra entitat ha aconseguit nous socis 
- La nostra entitat ha assolit els objectius 
que s’havia marcat per la Mostra 

- Durant la Mostra la nostra entitat ha contactat
amb persones d’altres entitats que no coneixíem

Situarem els gomets 
segons:
1 - Totalment d’acord 
2 - Molt d’acord
3 – Bastant d’acord
4 – Poc d’acord
5 – Gens d’acord  
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Economia bàsica per entitats
Del 3 al 17 de febrer
Dijous, de 18 a 20 h (3 sessions)
Redacció de projectes per subvencions
Del 14 al 21 de febrer
Dilluns, de 18 a 20 h (2 sessions)

Curs d’iniciació al voluntariat
Del 3 de març al 7 d’abril
Dijous, de 18 a 20 h (6 sessions)
Pla de voluntariat
Del 7 al 21 de març
Dilluns, de 18 a 20 h (3 sessions)

Formacions d’hivern
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Moltes gràcies a totes!!!!
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Tota la informació a:
• Web: www.elprat.cat/mostraentitats
• Xarxes:

facebook.com/ElPratParticipa
@ElPratParticipa
@ElPratParticipa@ElPratParticipa

Contacte:
• Email: mostraentitats@elprat.cat
• Telèfon: 93 379 00 50 ext. 5600


