DOCUMENT INFORMATIU SOBRE L´ ASSOCIACIÓ BEARS SITGES

QUI SOM?
Els que ens dirigim a vostè som els membres fundadors de l'Associació Bears Sitges, que
després de molts anys vivint la * filosofia "BEAR" amb aquesta comunitat a tot el món, vam
decidir el 2001 començar a reunir a Sitges aquelles persones que valoraven aquesta filosofia
i se sentien integrats i motivats en el Món Bear. Aquesta filosofia de la qual fem esment, té
com a principals valors, la solidaritat, la germanor, la inclusió de diferents classes
socioculturals de les persones així com dels seus estatuts i nivell socioeconòmic, i tot allò
que suposi inclusió a la normalitat social.

ELS INICIS
Aquestes primeres reunions van venir acompanyades d'alguns sopars als restaurants de la
Vila, algunes celebracions de festes tradicionals com la Castanyada, BEARnaval, BEAReis, la
Diada de Catalunya, Etc. Celebracions que van ser tan reeixides i sonores que van començar
a venir també molts Bears de Barcelona, Tarragona i diferents comarques veïnes. Vam
decidir constituir l'associació denominada Associació Gai de Óssos, Chubby, Madurs i
Admiradors Bears Sitges amb el NIF: G-63670434 i inscrita en el registre d'associacions S / A / L
amb el núm 29.833 / B amb la que vam començar de forma oficial a organitzar els

esdeveniments que venim fent des de fa ja més d'una dècada. Aportant a la Vila de Sitges un
impacte econòmic important i en constant creixement.

* Podran conèixer més i major sobre el que la Filosofia Bear significa per a nosaltres en document annex.

ESDEVENIMENTS
Com dèiem abans, l'Associació Bears Sitges organitza diferents esdeveniments cada any, dels
quals els més destacats són els següents:
L´International Bears Meeting B.S.C. que fem durant el pont del 1er. De maig, esdeveniment
que actualment compta amb un nombre d'assistents entre els 800 i 1000 persones,
depenent de les dates i el nombre de dies del pont que tingui cada any. Durant aquest
esdeveniment les activitats més comunes són: - El concurs fotogràfic sobre la Vila de Sitges
amb la intenció que els que ens visiten descobreixin encara més el nostre patrimoni
arquitectònic i altres llocs més enllà de la zona d'oci i platges - * Les visites a museus - El ja
típic menjar de germanor i la Festa del Treball. Encara que aquest és un esdeveniment de
curta durada i sense un programa extens, hem pogut veure un lleuger creixement durant els
últims anys de les persones que vénen a celebrar amb nosaltres l'inici de l'estiu.
* Durant uns anys vam mantenir una estreta col·laboració amb la regidoria de cultura per a aquesta activitat.

L´International Bears Sitges Week. Durant la setmana de la Diada de Catalunya i aniversari
de l'associació, organitzem el que s'ha convertit en la major trobada de Bears de tot l'estat i
en la de major projecció internacional al món. Per sobre de ciutats tan emblemàtiques com
Sant Francesc a USA i Colònia a Alemanya. El nombre d'assistents ha anat incrementant
notablement cada any amb un progrés que en els set últims anys ha estat en una proporció
del 30% el 2008, un 30% el 2009, un 20% el 2010, un 15% el 2011, i entre un 5% / 10% tant el
2012, 2013 i 2014. Situant-nos en l'actualitat al voltant de les 5.000 persones. Tenint en
compte la baixada important en les principals ciutats del món on es fan també aquestes
trobades, sabem que per als pròxims anys l'augment d'assistents no serà del 10% però sí que
serà notori per a l'ocupació hotelera i per tot el comerç en general de Sitges, Creant més de
20 llocs de treball directes i una xifra important, molt important de persones que veuen
allargat el seu contracte de treball des que l'Associó Bears Sitges realitza aquests
esdeveniments.

Durant la setmana que dura aquest esdeveniment, les principals activitats són: La celebració
de la Diada de Catalunya, L´aniBEARsari de l´Associació Bears Sitges. - El sopar solidari amb
motiu de recaptar fons per a les ajudes que els detallem en el següent punt i que es poden
veure a la secció "Solidaris" de la nostra pàgina web www.bearssitgesclub.org. - La "Béart
SITGES WEEK" amb la qual mantenim entre 6 i 8 exposicions d'art simultàniament durant 9
dies, acostant l'Art de diferents pintors i artistes tant sitgetans com espanyols i estrangers als
assistents a l'esdeveniment. -La Tradicional elecció del Mister Bear Sitges i les tradicionals
nits temàtiques al *BEAR VILLAGE del passeig marítim.

*BEAR VILLAGE: A causa de l'increment que teníem d'assistents a aquest esdeveniment, i amb la
intenció de descongestionar els carrers on s'aglomerava més quantitat d'assistents. Encara que el
comportament dels assistents és modèlic i de màxim respecte, sempre hem volgut evitar en la
mesura possible les molèsties que podrien causar als veïns i al trànsit en general de persones per
aquests carrers. L'any 2011 vam arribar a un acord amb l'Ajuntament per destinar una ubicació
on els assistents poguessin estar tranquils gaudint de la nit el més discretament possible. La
ubicació va ser molt estudiada perquè no fos molt lluny de la zona d'influència i d'aquesta manera
motivar els assistents a distribuir-se entre els carrers tradicionals i el nou Bears Village,
convertint-se en quelcom imprescindible per a la distribució i l'èxit d'aquesta trobada.
Paral·lelament a aquest acord, a causa dels molts problemes econòmics que patia l'Ajuntament en
aquells moments, l'Associació Bears Sitges va renunciar a la petita subvenció de 500 € anuals (La més
baixa de les que es van atorgar) que tenia pendent de cobrament així com a les successives dels anys
venidors que igual que altres associacions li van ser reconegudes i adjudicades. El compromís per part
de l'Ajuntament va ser el de continuar facilitant les infraestructures necessàries de les que ja disposa,
així com de AGILITAT en els tràmits anuals.

Aquest Bears Village compleix amb tots i cadascun dels requisits indicats per L'Administració com:
Autorització del Govern d'Espanya per a l'ocupació de la zona corresponent a COSTES amb el seu
corresponent pagament de taxes, autorització de l'Ajuntament de Sitges per l'ocupació de la part
pertanyent a la Vila amb el seu corresponent pagament de taxes - Pla d'emergencies exigit per la
Generalitat de Catalunya (PAU) amb el corresponent pagament de taxes i creació del *PAU per un
professional col·legiat - Correcta instal·lació elèctrica per especialista - Pla de seguretat en barres,
escenari i casetes (Extintors, farmacioles, etc.) - Inspecció per vistiplau per part de la persona
assignada per L'Ajuntament de Sitges. A més l'Associació Bears Sitges proveeix de Vigilància
Privada gestionada per una empresa professional i personal qualificat. El Villlage disposa d'un
generador que lloga a una empresa, de manera que no utilitza recursos energètics de la via
pública. El Bears Village també disposa de suficients sanitaris WC que són netejats i desinfectats
diàriament per l'empresa contractada. Així mateix l'Associació Bears Sitges contracta una
empresa privada de neteja que cada dia i en el mateix instant en què es tanca el Village, neteja el
recinte i voltants. D'altra banda, l'Associació Bears Sitges, en la seva intenció d'ajudar a les arques
públiques, MAI ha reclamat la devolució del percentatge que les associacions poden reclamar del
pagament de taxes municipals.

PAU 2014 * Aquest pla així com les 62 pàgines més l'annex que componen el PAU estan a disposició dels qui ho desitgin

beART SITGES WEEK
Des dels inicis, l'Associació Bears Sitges va tractar d'incloure la cultura en tots els seus
esdeveniments, tal com expliquem a la pàgina de presentació de la nostra web
www.bearssitgesclub.org. Entre les diferents activitats i propòsits es troba el de poder
mostrar als que ens visiten i a aquells que han arribat recentment a viure a Sitges, l'ampli
patrimoni arquitectònic i cultural que ofereix la Vila.
L'any 2005 vam organitzar el primer "Bear Fòrum" que va tenir lloc a l'Escorxador i que va
ser inaugurat per la Regidora de Cultura del moment la Sra. Àngels Parets a la qual van
assistir deferents regidors i persones vinculades a la cultura. Durant el temps que van durar
els "Bear Forums" a l'Escorxador, es van fer activitats culturals molt diverses entre les quals
destaquem a continuació algunes d'elles:
Exposicions de pintures i dibuixos de més de 20 artistes diferents (locals, nacionals i
internacionals). Es van organitzar xerrades amb l'associació de policies Gaylespol comptant
amb la presència i ponència de policies gais locals, nacionals i internacionals. Es van
organitzar diferents xerrades de caràcter internacional com la que ens van oferir els Natius
d'una tribu d'indis nord-americans en què es va exposar com era el dia a dia dels
homosexuals de la tribu. Es van visitar els diferents museus de la Vila i vam poder mostrar
també la cultura gastronòmica de Sitges i Catalunya en diferents restaurants de la Vila.
L'Associació Bears Sitges a través d'una empresa local, va embotellar més de 1000 ampolles
de cava amb el nom de l'associació que van ser degustades i regalades a diferents visitants
per a la promoció dels productes de la terra.

beART SITGES WEEK
Des de l'any 2011 (primer any en què vam començar amb el Bear-Village), i amb la intenció
de fer arribar l'Art al major nombre de visitants possible, prenem la determinació de portar
l´art allà on hi son les persones. Resultava molt laboriós fer arribar a tantes persones a
l'Escorxador, a més aquest havia entrat en reformes que ja no facilitaven tant el seu ús. Per
aquests motius vam decidir fer que cada un dels restaurants que ens ajuden a poder
organitzar aquests esdeveniments, tinguessin durant els 9 dies que dura la Bears Sitges
Week, una exposició de pintors tant locals, nacionals com internacionals. Apropant
d'aquesta manera l'Art a les persones en els llocs que freqüenten diàriament.
La beART SITGES WEEK va ser en alguna manera apadrinada per la pintora Blanca de
Nicolás, qui ens va oferir el seu Estudi Atelier del Passeig Vilanova per a la inauguració de la
beART i de la Bears Sitges Week. La pintora Blanca de Nicolás, així com el pintor sitgetà Pere
Ros i altres artistes de diferents països, donen cada any obres d'art a l'associació perquè
aquestes siguin sortejades per tal de continuar recaptant fons per a les moltes accions
socials i solidàries que la Associació Bears Sitges porta a terme cada any.

SOLIDARITAT
Gràcies als esdeveniments que L´Associació Bears Sitges organitza durant el pont del primer
de maig i la setmana de la Diada de Catalunya, així com a les donacions dels patrocinadors i
evidentment també als assistents. L'associació pot ajudar de manera activa donant suport
mediàtica i econòmicament a diferents fundacions, organitzacions i associacions de manera
local i internacional. De les que cal destacar les següents:
-Dret A Estudiar és un programa solidari que l'Associació Bears Sitges va posar en marxa l'any 2011.
Aquest programa ajuda cada any a 2 famílies de Sitges sense recursos al finançament de material
escolar per als seus fills mitjançant una donació econòmica, preservant el anonimat d'aquesta família
pel bé dels menors.
-La Associació Bears Sitges amb la -Fundació vida útil de Sitges, han arribat a l'acord
d'esponsorització dels estudis de 2 nens de la població de Chitwan al Nepal, perquè aquests nens no
hagin d'anar a treballar i puguin estudiar i tenir un futur millor, com el cas de * Hari que aquest any
2015 ha estat preseleccionat per aconseguir una beca d'estudis a USA.
* Hari va ser el primer nen que l'Associació Bears Sitges va apadrinar el seu pla d'estudis.
-Fundació Ave Maria de Sitges, que des de 1987 es dediquen a l'atenció de persones amb greu
discapacitat intel·lectual a la nostra Vila.
-La Fundació Lucia que des de 1995 vetllen pel tractament pediàtric de nens amb sida. (FLUSIP) amb
l'objectiu de millorar la qualitat de vida de nens, adolescents i joves afectats pel virus VIH i les seves
famílies.
-La Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguesa, una fundació privada sense ànim de lucre que
realitza projectes en matèria d'oftalmologia amb la qual podem ajudar amb les operacions
oftalmològiques de diversos nadons cada any.
-La Associació Gay Sitges Link per l'ajuda amb la connexió social i assistència a la comunitat gai i gaifriendly de Sitges, siguin aquests veïns o visitants.
-Associació Gay Positius que ofereix el suport necessari per a millorar la qualitat de vida de les
persones amb el VIH traçant un pont entre els afectats i la societat. Així com efectuar proves ràpides
del VIH.
-L'Associació Bears Sitges també col·labora amb el fotògraf Antínoo en la seva missió de promoure
l'ús del preservatiu entre la comunitat "Bear" en països tan complicats com ho són els de l'Orient
Mitjà en els quals es juga literalment la vida amb cada campanya que realitza
NOTA: L'Associació Bears Sitges lamenta que sent la solidaritat el seu PRINCIPAL ACTIU, això no
tingui importància per a aquells mitjans de comunicació que només ens esmenten quan la noticia
és disconforme i sense cap acció de contrastar el que publiquen.

Podeu veure alguns dels nostres projectes solidaris www.bearssitgesclub.org

REPERCUSIÓ ECONÓMICA
Les diferents activitats de l'associació han estat notables en la repercussió econòmica de la
nostra Vila. El treball de tots aquests anys ha fet possible que els Bears de tot el món mirin
cap a Sitges no només durant els diferents esdeveniments que aconsegueixen allargar la
temporada (Creant com els dèiem anteriorment més de 20 llocs de treball directes i una xifra
important d'indirectes) sinó que també en altres dates durant tot l'any des que existim com
Associació Bear. Això afecta considerablement a l'inici i fi de temporada però també durant
els mesos estivals, dates festives i ponts. No obstant això, som coneixedors que per a
l'activitat econòmica global de Sitges és tan sols un petit granet de sorra, però del que estem
molt orgullosos de formar part.

XIFRES 2014: Durant l'any passat i seguint les informacions facilitades pels nostres

patrocinadors i altres establiments de la Vila i utilitzant també les nostres pròpies fonts,
aquest any hem tingut un increment d'entre un 5% i un 10% en l'assistència de Bears
arribats d'arreu del món , tant per als nostres esdeveniments com durant la resta de l'any.
Això traduït en xifres ha estat una repercussió econòmica per a la Vila que desglossem de la
següent manera:

Més de 33.000 nits d'hotel / apartaments, més de 99.000 àpats (esmorzars + Menjars +
berenars + sopars) a més d'altres despeses que els assistents han fet en altres tipus de
comerços com gelateries, souvenirs, estancs, roba, sabateries, supermercats, farmàcies ,
taxis, etc. Estimem que l'impacte econòmic ha estat per sobre dels 5 milions i mig d'euros
(més de 915 milions de les antigues pessetes) és el que aproximadament s'han gastat els
Bears durant l'any 2014. Com dèiem abans, ens sentim molt satisfets d'haver pogut aportar
de nou un petit granet de sorra a la Vila "turística i econòmicament parlant", tot això en una
època de crisi global en què totes les ciutats on es fan aquestes trobades com dèiem abans
estan disminuint considerablement.
*Seguint la nostra línia habitual, aquestes xifres les elaborem sempre a la baixa aproximadament en un 20%

Així mateix assumim la gran responsabilitat que suposa continuar treballant dur per
aconseguir que les pròximes Edicions siguin encara més productives i millors per a TOTS.

PROGRAMA D´ SPONSORS
Les activitats i la repercussió internacional que Bears Sitges ha aconseguit a tot el món, ha
estat possible com sol passar en aquests casos, gràcies als patrocinadors i sponsors que ens
ajuden tant de forma infraestructural com econòmicament a cobrir les diferents despeses de
promoció, infraestructures , taxes municipals i estatals, serveis de seguretat i neteja al Bear
Village i diferents activitats, a més de les donacions econòmiques a les fundacions i
associacions que abans esmentàvem.
Hi ha espònsors que porten amb nosaltres des dels inicis, altres van deixar de ser-ho, alguns
han tornat i recentment han aparegut nous, alguns d'aquests nous patrocinadors ho fan en
agraïment pels beneficis que durant aquests últims 13 anys han tingut gràcies al treball dur i
constant de l'Associació Bears Sitges. També sabem que altres comerços de la Vila
desconeixen el programa d'sponsors pel fet que possiblement no ens hem donat a conèixer
prou i és per això que afegim aquestes línies, per deixar les portes obertes a tots aquells que
per una raó o una altra desitgin col·laborar amb nosaltres per poder seguir fent cada vegada
millor i més productius per a tots aquests esdeveniments i continuar fent créixer el nombre
d'assistents durant tot l'any.

SUPORT INSTITUCIONAL I SOCIAL
A més del suport infraestructural i econòmic necessari per part dels patrocinadors, és tan
desitjable com a necessari el suport institucional per part de l'Ajuntament, l'Agència de
Turisme de Sitges, Partits polítics, associacions d'hostaleria, comerç i veïns, així com de totes
aquelles altres institucions que creguin que estem fent una bona feina per a la nostra Vila.
Així mateix ens agradaria també comptar amb l'aportació de diferents punts de vista i idees
que ens ajudin a millorar per a un bé comú.
INFORMACIÓ I CONTACTE
Per accedir a tota la informació sobre l'Associació i els diferents esdeveniments, activitats i
accions solidàries que fem, poden visitar la nostra web www.bearssitgesclub.org, així mateix
si volen posar-se en contacte amb nosaltres ho poden fer per correu electrònic a
bearssitgesclub@gmail.com
Agraïm molt el temps dedicat a llegir aquest document i quedem a la seva disposició per a
qualsevol informació i observació que ens vulgueu fer arribar.
atentament
Associació Bears Sitges

