ASSOCIACIÓ BEARS SITGES
-Memòria d´activitats i esdeveniments 2018-

L'Associació Gay d'ossos, chubbies, madurs i Admiradors "Bears Sitges" va organitzar del 1 a
l'11 de setembre la seva habitual Trobada internacional d'óssos anomenada Bears Sitges
Week, celebrant aquest any el 17è aniBEARsari de l'associació.

17 anys augmentant ininterrompudament el nombre d'assistents a pesar de les diferents
etapes de crisi al país i a l'obertura de noves destinacions turístiques a la Mediterrània. La
Bears Sitges Week, s'ha convertit en l'esdeveniment de Óssos amb més projecció
internacional i més multitudinari de tot el món, sobrepassant notablement la de Provincetown Massachusetts- (USA). Tenim com dèiem una progressió continuada que aquest any ens
situa per sobre dels 7.500 assistents que han pogut gaudir com és habitual de la nostra Vila
durant els primers 11 dies de setembre en una nova edició de la "INTERNATIONAL BEARS
SITGES WEEK".

Han estat uns dies intensos i plens d'activitats lúdiques com d'activitats culturals, recollides
aquestes últimes en l'anomenada "beART Sitges Week" que dóna tret a la Setmana Bear.
Feia molts anys que veníem organitzant esdeveniments culturals a diferents llocs i de
diferents maneres, com les visites als museus de la Vila (als quals seguim motivant a tots els
assistents a visitar des de la nostra revista i programa), i la creació del "Bear Fòrum cultural
"en l’escorxador fa uns anys, etc ... Aquest any una vegada més i amb l'ajuda de la nostra
amfitriona cultural, la pintora Blanca de Nicolás, vam inaugurar la setmana Bear amb la
presència d'amics, artistes i representants de la cultura en general. Vam poder comptar amb
la presència de la representant oficial de l'Ajuntament per a aquest acte, l'alcaldessa
accidental la Sra. Aurora Carbonell (regidora de turisme, platges i promoció econòmica),
Representant i alcaldable pel PP de Sitges Don Ferran Ignasi Llombart, representants de la
Taula del 3er. Sector amb el president Don Carles Nicolás, representants dels Mossos
d'Esquadra, etc ... En aquesta ocasió, vam tenir el gran honor de comptar amb la presència
del gran dissenyador de moda Joaquim Verdú, qui ens va ajudar amb el lliurament dels
premis Bears Sitges Awards.

Destaquem que la "beART Sitges Week" ha mantingut durant 11 dies, mitja dotzena
d'exposicions simultànies en diferents punts de la ciutat com són els que apareixen a la
revista, entre d'altres: Tot això i la tradicional visita per la Vila mostrant el nostre patrimoni
arquitectònic i cultural amb el nostre afany de que no es vegi la marca SITGES només com a
destinació d'oci, sol i platja. L'Associació Bears Sitges ha seguit col·laborant amb l'empresa
TOURS4BEARS, a qui s'ha encomanat l'organització d'excursions a Caves, Passejades per la
Vila en Segway, Excursions en caiac, etc ... Convertint la Bears Sitges Week a l'esdeveniment
no exclusivament cultural , en el qual més actes ofereix a la cultura durant més dies seguits
dels que s'han fet fins ara, a l'incloure la beART Sitges Week en el seu programa de manera
prioritària ocupant portada pròpia i el mateix nombre de pàgines que el programa oficial, de la
qual s'han imprès més de 10.000 exemplars que han estat repartits entre comerços i
assistents. La inauguració d'aquesta va tenir l'honor de comptar també la majoria d'artistes de
la beART i altres que ens van donar obres d'art per poder ser sortejades durant la Nit Benèfica
a l'Hotel Calipolis. A totes i tots, Moltes Gràcies!!!

BEAR-VILLAGE
Durant la setmana del 3 a l'11 comptem com sempre amb l'anomenat Bear-Village, situat al
passeig marítim. Amenitzats prudent i responsablement amb els nostres DJ residents Dj
Prieto, Dj König i altres que van decidir col·laborar amb nosaltres com Dj D'Lusk de Sitges, Dj
Beni10 de Barcelona, Dj'Marcos Moreno de Barcelona, Dj Berny de França, Els Dj ESWL i
Peasant de l'Associació Bears from Prague, el Dj Pascal d'Itàlia, i el Dj de renom internacional
Dj Thiago Oliveira entre d'altres col·laboradors. Respectant minuciosament els valors de so i
estrictament els horaris de tancament.

Entre les diferents nits temàtiques del Bear-Village, a més de la nit de Benvinguda a Sitges de
dilluns, vam celebrar també la Nit Blanca, La soirée Française, La nit especial als creueristes
de CRUISE4BEARS que van aportar 500 persones que van fer escala de 5 nits en Sitges
abans de marxar cap al Creuer Bear, homenatgem també com ja és tradicional altres
associacions d'óssos agermanades amb Bears Sitges com són: GUADALKIBEAR de Sevilla,
Bears de Toulose i BEARS from PRAGE de Praga.

Mr. BEAR SITGES 2018
Dissabte dia 8 a les 23: 00h vam fer l'elecció del Mr. Bear Sitges 2018 i que va guanyar un Ós
de Connecticut (USA) "Onell Jesús Calderes". Li felicitem i li desitgem molta sort amb el seu
any de regnat durant el qual promourà la nostra Associació i la Vila en tots els esdeveniments
Bears als quals assisteixi, així com a les xarxes socials d'internet que tant poder de
convocatòria tenen. Durant l'elecció, vam poder comptar amb el cantant internacional Paul
Middleton, que recentment va rodar un videoclip a la nostra Vila.

DIADA CATALUNYA
El Dimarts dia 11 de setembre vam tenir la nostra celebració de la Diada
Nacional de Catalunya, vam oferir un pica pica català i a totes les
persones que ens van visitar, la Diada va estar presidida pel logotip de la
associació onejant amb la Senyera per donar a conèixer també aquesta data tan important
per a tots nosaltres ja que coincideix amb l´ aniBEARsari de l'Associació Bears Sitges.

BEARS RESPONSABLES
Fa 4 anys que l'Associació Bears Sitges s'ha convertit en una associació que
aposta activament per la sostenibilitat del medi ambient. Hem aconseguit
reciclar el 80% dels gots de plàstic, el 100% del cartró i el 90% del vidre.
Seguim tenint la intenció de contaminar menys i seguim estudiant la possibilitat que per a
properes edicions obtinguem un combustible més ecològic per a la posada en marxa del
generador d'electricitat amb el que ens auto-abastem al Bear-Village.

ÓSSOS SOLIDARIS
L'Associació Bears Sitges farà com cada any les corresponents donacions a diferents fundacions i
ONG amb les que col·laborem des de fa anys com:
* La Taula del 3er. Sector Sitges Garraf amb la qual mantenim un programa propi de donacions
econòmiques per a famílies sense recursos puguin comprar material escolar als seus fills. Així com
també mantenim un acord i dotació econòmica per a aportar el nostre granet de sorra amb la
campanya de Reis "Cap Nen sense joguina". - * La Fundació Ave Maria de Sitges per la seva
dedicació i obstinació a treballar dur per prestar assistència, educació i formació a persones amb
problemes de desenvolupament mental. Des d'aquestes línies volem motivar a tots els habitants del
municipi i qui ens llegeixi que no perdi l'oportunitat de descobrir tot el bé social que desenvolupen. - *
La Fundació Vida Útil amb la qual ja tenim apadrinats dues nenes a Chitwan -Nepal- (ja que el nen
per fi estudia al Canadà després d'aconseguir una beca) financem els seus estudis i suport perquè no
hagin d'anar a treballar i dediquin tot el seu temps a la seva formació. - * La FLUSIP "Fundació
Lucía" per la sida pediàtric que ajuda a la reinserció social de nens amb SIDA. * La Fundació Ramon
Martí i Bonet contra la ceguesa infantil a l'Índia, per fer operar de la vista el màxim nombre possible
de nenes i nens. * L'Associació Gais Positius que ofereixen des de fa dècades suport global a les
persones afectades amb el VIH. * L'Associació Gay Sitges Link als que agraïm la seva ajuda de
sempre. I com des dels inicis donarem suport a la campanya internacional del fotògraf Juan Antino
anomenada "Amb pèl SI, a pèl NO".

Durant el tradicional Sopar Solidari i de germanor que vam fer el divendres dia 7 a l'Hotel
Calipolis, vam sortejar diferents obres d'art cedides per diferents artistes com: Blanca De
Nicolás, Carlos Mendoza, Frank Yuma, Sebastien Kinach i Jose Ramón Giménez entre
d'altres. L'acte va tenir lloc a l'Hotel Calipolis de Sitges, escollit no només per l'espai i qualitat
que fa possible que més de 150 Bears puguem sopar junts. L'Associació Bears Sitges valora
molt la seva tasca solidària, ja que aquest hotel destina un percentatge molt alt dels seus
beneficis a ajudes socials. El sopar va ser amenitzat, pel gran artista i cantant Graham
Edgington que ens va delectar amb la seva VEU després haver-ho fet també amb reconeguts
artistes i deixant el llistó molt alt a la TV anglesa a British got Talent.
Els diners recaptats durant el sopar amb la rifa solidària, anirà destinat íntegrament aquest
any de nou, a La Taula del 3er. Sector de Sitges, per reforçar en la mesura possible la nostra
campanya "Dret a l'Estudi", programa amb el qual l'associació ajuda econòmicament a
famílies de Sitges sense recursos perquè puguin comprar material escolar per als seus fills. I
la campanya Cap Nen sense Joguina amb la qual col·laborem cada any.

L'Associació Bears Sitges fa també altres aportacions econòmiques a particulars amb greus
problemes per poder comprar menjar i / o pagar els serveis bàsics necessaris per als seus
fills. Reservant molt cautelosament la identitat d'aquestes persones que ja ho passen prou
malament i que com totes les persones mereixen un gran "Dret a la Intimitat" que no sempre
aconsegueixen.
Solidaris amb la Vila.
L'Associació Bears Sitges va rebre l'any 2010 (9 anys després de la seva formació) la primera
i única subvenció per part de l'Ajuntament de Sitges. L'any següent, el 18 de febrer de 2011 i
a petició del llavors alcalde de Sitges, vam acordar la creació del Bear-Village per ajudar amb
la descongestió dels carrers Bonaire i Joan Tarrida. Aquest Bear-Village seria bonificat al
100%, per la qual cosa, l'associació no pagaria cap impost o taxa per ocupació ni per cap altra
cosa. A canvi, l'associació va decidir ser solidaria amb les arques públiques i va pensar que
seria just NO tornar a demanar la subvenció de 500 € que vam rebre el 2010. Atès que des de
2012 se'ns va començar a requerir el pagament de tot tipus de taxes i impostos, així com una
sèrie de requisits que suposen un cost enorme per l'associació, (seguretat privada, valles
perimetrals, equip de neteja, equips de so, Limitadors de só, generador elèctric privat, Pla

d'Emergència homologat, assegurança de protecció civil, entre d'altres despeses que
allargarien molt aquesta memòria). Entenem que el fet de no haver sol·licitat mai més fins al
present any 2018 cap tipus de subvenció ni bonificació (quan s'estan donant a altres
esdeveniments). L'Associació Bears Sitges està fent una aportació econòmica solidària a les
arques de l'Ajuntament, a més de les corresponents taxes que l'Associació Bears Sitges paga
rigorosament, com no podria ser d'altra manera. Per aquest motiu, vam incloure a
l'Ajuntament en aquesta secció solidària.

BEARS SITGES AWARDS
Els premis que l'Associació Bears Sitges atorga anualment a empreses,
entitats i persones que ens ajuden o col·laboren amb la comunitat Bear
o accions benèfiques, enguany han estat atorgats a:
Els grups hostalers "Grup Matas Arnalot" i "Grup Buenos Aires", a les empreses segway &
Tours, Sitges Paradise, Think Sitges, Stay Sitges, a la Performance de Madamme Sitges i
l'activista, lluitador i col·laborador de la comunitat LGTBI Jose Luis López.
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CIFRES

Malgrat les perspectives d'un descens del 4,6% de turistes a l'estat espanyol i un 6,7% a
Catalunya, sens dubte ha estat un estiu dur per al turisme, pilar en què se sustenta la nostra
Vila. Per la nostra part, després d'un gran esforç promocional a tot el món (majoritàriament en
USA) no tan sols hem evitat aquest descens general, sinó que hem pogut veure com s'ha
incrementat en al voltant del 5% els assistents a la Bear Sitges Week. Una nova edició i un
nou augment de xifres (7.350 assistents Aprox.). Seguint les informacions facilitades pels
nostres suporters i altres establiments de la Vila i utilitzant també les nostres pròpies fonts,
aquest any hem superat de nou les xifres. Situant-nos un cop més, en l'esdeveniment de
major repercussió econòmica per a la Vila. Aquest fet, traduït en xifres vol dir que ha estat una
aportació aproximada a la Vila de més de 7.700.000 €. Tenint en compte tan sols una mitjana
de 1.000 € per persona en una estada de 7 dies (el que suposa tan sols, menys de 150 € per
persona i dia) entre hotels, esmorzars, dinars, sopars, bars, a més d'altres despeses que els
assistents han fet en altres tipus de comerços com gelateries, souvenirs, estancs, fleques,
supermercats, roba, sabateries, perruqueries, perfumeries, hamaques a les platges,
xiringuitos,, farmàcies, taxis, etc...
* Seguint la nostra línia habitual, aquestes xifres estan calculades a la baixa entre un 15% i un 20%

Aquestes xifres sumades a les de l'esdeveniment petit que fem sempre pel pont del 1er de
Maig, (al voltant de 800/900 persones) i sense tenir en compte els milers de "Bears" que des
que existeix l'Associació Bears Sitges trien la nostra Vila per les seves vacances durant altres
dates de l'any, fa que amb prudència i força a la baixa, estimem en més de 10 Milions d'euros
l'impacte econòmic que l'Associació Bears Sitges amb el seu poder de convocatòria i
esdeveniments, aporta a la Vila. Això ens fa sentir molt satisfets d'haver pogut aportar de nou
un petit granet de sorra a l'economia sitgetana "turísticament parlant". Alhora que assumim la
gran responsabilitat que suposa començar des d'avui mateix a treballar dur perquè les
properes edicions siguin encara més productives i millors per a TOTES les PARTS.

√

CREACIÓ de LLOCS de TREBALL
Gràcies a l'Associació Bears Sitges, des de fa més d'una dècada, s'estan
creant més de 275 llocs de Treball entre directes i indirectes durant la
primera quinzena de setembre.

AGRAÏMENTS
Des de l'Associació Bears Sitges, volem donar les gràcies als diferents comerciants i
empreses que amb les seves donacions i el seu suport, així com l'equip humà que en ells
treballen, ens fan les coses molt més fàcils i sobretot fan possible que es puguin dur a terme
aquests esdeveniments amb total èxit.
També agraïm a aquells comerços que malgrat no estar implicats de forma directa amb
l'Associació Bears Sitges, han donat un servei i un tracte extraordinari a tota la comunitat Bear
que ens ha visitat durant el 2018, i quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta i / o
suggeriment que ens vulguin fer arribar per e-mail que ens ajudi a millorar i fer que cada any
augmentem la qualitat dels nostres esdeveniments.
Vagi també el nostre agraïment a l'Ajuntament de Sitges (especialment a l'equip humà de les
diferents regidories amb les que tractem per a aquests esdeveniments).
Volem agrair també de forma especial a la Policia Local, Mossos d'Esquadra, que tot i els
pocs recursos humans i material, treballen dur per garantir-nos una trobada amb total
seguretat i els felicitem per la gran professionalitat amb la que el porten a terme. També al
nostre equip propi Seguretat privada que vetlla per la seguretat dels assistents al Bear-Village.
També un agraïment a tot el formidable equip humà de cambrers, llum i so, DJ'si, fotògrafs,
voluntaris i equip de neteja sense els quals això no seria possible, gràcies també a tots els
amics i col·laboradors que altruistament ens ajuden i ens donen el seu suport.
No ens oblidem de tots els mitjans de comunicació locals (Sí a tots), nacionals i internacionals
que han compartit amb nosaltres aquests dies i agraïm la difusió gràfica i mediàtica que
donen a l'Associació des de sempre, així com els que s'han sumat aquest any.

Were the Bears Are: Aquest any hem comptat amb els principals actors i productors
d'aquesta famosa i reeixida sèrie nord-americana sobre la vida quotidiana a la "Comunitat
Bear". Volem agrair a Joe, Rick, Ben i la resta d'actors que han compartit moments
divertidíssims amb nosaltres.

AGRAÏMENT ESPECIAL
Volem fer un agraïment sincer i molt especial als Veïns dels Carrers Joan Tarrida i Bonaire,
així com als del Passeig de la Ribera que viuen davant l'emplaçament del Bear-Village, on
portem a terme la majoria d'activitats de l'esdeveniment. De tot cor moltíssimes gràcies per la
paciència que han tingut pel nombrós públic congregat en aquests carrers durant aquesta
setmana, Moltíssimes Gràcies! A tots i totes com als que ens han acompanyat durant aquests
dies gaudint amb nosaltres i que han pogut comprovar que és una trobada inclusiva i oberta a
totes les persones que així ho desitgin. Gràcies de cor! ! !

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

BEARS SITGES MEETING 2019
L'edició Bears Sitges Meeting 2019 serà de l'1 al 5 de Maig, ambdós inclosos.

BEARS SITGES WEEK 2019
L'edició Bears Sitges Week i la beART 2019 serà de l'1 al 11 de setembre ambdós inclosos.
(Bear-Village del 2 al 8 setembre)
Nota Important sobre la durada de la Bears Sitges Week: Atès que el aniBEARsari de
l'Associació és el dia 11 de setembre, és habitual que quan aquest cau entre setmana, solem
allargar els dies del Bear-Village. Ens fem càrrec de que en ocasions pugui resultar excessiu
per a veïns i altres activitats, i per això hem decidit que a partir del proper any 2019, i esperant
arribar a un acord i / o conveni amb l'Ajuntament per a la continuïtat de l'esdeveniment en
futures Edicions, delimitem els dies del Bear-Village a 1 setmana (de dilluns a diumenge) a no
ser que se'ns requereixi que per afluència d'assistents el cap de setmana previ, se'ns
sol·licités obrir-lo el divendres vigília de l'esdeveniment.

ACLARACIÒ IMPORTANT
L'Associació Bears Sitges NO es fa responsable ni acceptarà sota cap concepte la relació
entre els assistents a la trobada i aquells que aprofiten l'anonimat que facilita l'acumulació de
tanta gent per passar desapercebuts amb el seu comportament incívic.

L'Associació Bears Sitges NO vol ni se sent part d'aquells que aprofitant el nostre poder de
convocatòria, i que promouen festes paral·leles sense permís ni seguretat, festes de temàtica
sexual o de tipus exhibicionistes que RES tenen a veure amb la nostra associació i encara
menys amb la nostra filosofia.

Atentament
Associació Bears Sitges

"Aquesta edició ha estat especialment dedicada al membre fundador Enric Gavaldà que ens va
deixar però que des del cel o on sigui, ens segueix ajudant i donant suport"

