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10 congressos districte
 Reconeixement
 Finançament
 Equipaments i serveis

Mesures de suport

2n Congrés de
les Associacions
de Barcelona

Volem un 2n Congrés que...
 doni consciència de moviment associatiu per treballar per un marc propi.
 reflexioni sobre la necessitat de tenir normes.
 avanci cap a una cultura associativa pròpia.
 il·lusioni a les persones a associar-se.
 deixi debats oberts o comissions de treball permanents.
 visualitzi les associacions com actors importants en el
desenvolupament de les comunitats.
 evidenciï la maduresa del moviment associatiu i la importància de la
seva existència.
 sigui obert, inclusiu, valent i amb una nova mirada reforci el CAB com a
entitat de territori.

Objectius del 2n Congrés
 Donar visibilitat del moviment associatiu de la ciutat, incidint en la seva aportació:
o

A la ciutadania: parlar de l’associacionisme com escola de ciutadania i
d’arrelament i implicació en el territori.

o

Al 3er. Sector: la riquesa de l’heterogeneïtat del moviment associatiu i el paper
diferenciador en aquest sector, tot i compartir problemàtiques comunes amb
altres actors socials i també, com a generador d’eines d’autoregulació del propi
moviment associatiu.

o

A la societat: Les associacions com un dels actors importants a l’hora de definir
estratègies de convivència i com a interlocutors per a la promoció de la
participació i construcció de valors democràtics i de cohesió.

 Generar consensos entre les diferents associacions per la recerca de solucions
generals en temes comuns per enfortir el sector.
 Articulació del sector associatiu a nivell de ciutat i de país
 Elaborar eines avaluació i seguiment

Estratègies de treball
LIDERATGE

COMUNICACIÓ
Com a eina de treball per afavorir
la coordinació i la implicació dels
participants i per millorar la
imatge del sector
davant la societat.

Aprofundint en la capacitat d'interlocució i incidència
en les polítiques públiques.
PROXIMITAT
PARTICIPACIÓ

Un Congrés adreçat a 4.000 entitats potenciant la seva
participació a nivell territorial i sectorial.
SOSTENIBILITAT

L'àmbit d'actuació són totes les
associacions de la ciutat de
Barcelona però incidint en el seu
espai d'actuació, el seu barri i/o
districte

Els recursos organitzatius i logístics i propi procés participatiu han
de ser una eina d'enfortiment de les associacions.
REALITAT
Partim de la pròpia realitat de les
associacions de base i doni respostes
adequades a la heterogeneïtat del sector

EMPODERAMENT

Reforç
i
enfortiment
de
les
associacions de territori i de les seves
estructures de coordinació
COORDINACIÓ ASSOCIATIVA I TREBALL EN XARXA
Les entitats de 2on Grau han de ser els motors del Congrés.
Volem facilitar la coordinació de diferents sectors temàtics i
facilitar els debats utilitzant les noves tecnologies (TIC).

PRINCIPIS
TERRITORIALITAT i SECTORIALITAT
- Cada territori té les seves característiques. El Congrés vol recollir les especificitats
mitjançant el debat dels eixos en clau de districte.
- La tasca de reflexió i debat el desenvoluparan les coordinadores territorials amb el
suport tècnic i econòmic del Congrés.
- Les coordinadores sectorials, a banda de promoure a les seves entitats membres i les
del propi territori per a que participin en els debats, participaran també de manera
transversal en les ponències.

ACOMPANYAMENT EN EL CONGRÈS
- L’equip tècnic del CAB i de Torre Jussana acompanyaran a les entitats territorials
encarregades de dinamitzar els debats.

PRINCIPIS
DEBAT PERMANENT
- El document marc i les ponències són un marc inicial de referència.
- La Co-direcció del Congrés i la Comissió delegada vetllaran per la recollida de les
noves temàtiques i propostes sorgides de cada debat territorial.
- Les eines 2.0 del Congrés permetran el debat i la recollida d’aquest de manera
permanent.

CARÀCTER PROPOSITU
- Del segon Congrés han de sorgir les futures línies d’actuació del moviment associatiu
de la ciutat així com els elements claus del futur Pla de Foment de l’Associacionisme de
l’Ajuntament.

Dimensió territorial
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Incorporar el concepte de sectorialitat com a
complement amb una fletxa per exemple

Precongrés- Fase d’autodiagnosi
Objectius
A partir de la Ponència marc i els seus eixos de treball aquests és contrastaran amb la
realitat territorial.
- Diagnosi de la realitat associativa del districte.
- Rectificar, complementar i/o adaptar els eixos i ponències que les Coordinadores
territorials creguin oportú, a la seva realitat.

- Afegir nous eixos i/o ponències a partir del treball realitzat per les
Coordinadores de territori.
- Incorporar les visions de les entitats de sector (FCVS, CJB, COGAILES, ECOM..)
- Mobilització prèvia de les entitats del territori de cara al Congrés.
Metodologia
- Cada Coordinadora plantejarà el seu propi procés. Tindrà el suport que necessiti per
part de l’equip tècnic del Congrés (CAB-TJ) planificació de les sessions, dinamització
de les sessions, ... . Es pot treballar de manera presencial o virtual, en funció de les
preferències de la Coordinadora territorial i disponibilitat del temps.

Eixos – Ponències
La ponència marc, inicialment, proposa els següents eixos i
ponències:
1. Reconeixement del sector associatiu
Ponència 1: La ciutadania i les associacions
Ponència 2: Reconeixement del propi sector
Ponència 3: Associacions relacionals
Ponència 4: Reconeixement per part de les institucions públiques i privades
2. El finançament del sector associatiu
Ponència 5: Polítiques públiques de finançament de l’estructura democràtica de
les associacions
Ponència 6: El suport de l’associacionisme des del desenvolupament de serveis
3. Els espais i equipaments del sector associatiu
Ponència 7: Els espais de les associacions i per a les associacions
Ponència 8: L’ús de l’Espai Públic

Aquestes ponències poden ser diferents a partir del procés precongressual.

Congressos Territorials
Oportunitats
- Conèixer i donar-nos a conèixer a les entitats del territori i al conjunt de la
ciutadania.
- Enfortir les estructures de coordinació territorial.
- Adaptació a la realitat del territori.
- Crear dinàmiques de treball conjunt, a partir del coneixement.
- Vetllar per l’estima i arrelament al barri.
- Generació de recursos tècnics per l’enfortiment de les estructures tècniques.
- Crear una xarxa ciutadana de treball conjunt, en politiques de suport al moviment
associatiu.
- Visibilitat del moviment associatiu al barri i a la ciutat.
- Agenda d’objectius concrets, avaluables i assumibles a nivell de ciutat i districte.

Congressos Territorials
Metodologia
- La direcció del Congrés conjuntament amb cada Coordinadora territorial pactarà
les ponències de treball i un procés de debat, metodologies... El resultat de cada
debat territorial ha de ser contrastable amb la dels altres, però no necessàriament
ha de tenir el mateix procés
- El procés serà obert i permanent, per tant, sempre es podran recollir noves
propostes i aportacions.
- Es crearan espais virtuals de comunicació i treball, tant per a que les
coordinadores territorials i sectorials mobilitzin les seves bases, com per a facilitar i
promoure el treball en xarxa i la comunicació entre coordinadores.

Durant el procés congressual és mantindran amb paral·lel diferents reunions amb
els grups politics, per què tinguin coneixement del que s’està treballant i aquests
puguin incorporar les demandes en els seus respectius programes electorals.

Participació de les entitats
Tasques
- Dinamització del procés congressual del propi districte, amb el suport de l’equip
del CAB – TJ per a la seva dinamització.
- Realització d’un Congrés en el districte (durada i moments de trobada oberts)
- Espai de realització del Congrés del districte.
-1 tècnic de districte per tasques de comunicació, amb la coordinació del tècnic del
CAB – TJ. (11 persones)
-1 representant de districte per l’organització del Congrés:
pressupost, aprofitament de recursos i materials, sostenibilitat... (11 persones)
- RRHH per a la realització del Congrés
Calendari (2010-2011)
- Seminaris treball per a la definició de le línies de treball, entre juny i juliol
Presentació de resultats a la Mostra de la Mercè
- Octubre 2010. Obertura del 2on Congrés de les Associacions de Barcelona.
- Abril 2011. Cloenda del 2on. Congrés de les Associacions de Barcelona.
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