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1. Introducció
Des de la II AGO del Consell d'Associacions de Barcelona celebrada el passat més de
juny al Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs un dels objectius que havíem de prioritzar
era la negociació del conveni de cogestió del Centre de Serveis a les
Associacions Torre Jussana. Hem iniciat la cogestió amb la incorporació del nostre
equip tècnic de tres persones, però amb el compromís d'augmentar l'equip tècnic
associatiu fins a un màxim de 12 persones.
La incertesa d'aquest procés, sobretot pel que fa als terminis de pagament dels
convenis, han exigit aplicar criteris de prudència econòmica que han significat
posposar projectes planificats per aquest període per evitar possibles dèficits.
Altres linies de treball que hem prioritzat des de la Junta ha estat la definició i l’inici del
Pla Director de Participació de l'Ajuntament de Barcelona, així com el
seguiment de la Mesura dels Barris. Aquests dos processos restaran oberts al llarg
del 2009. En aquest sentit hem continuat fent les tasques de coordinació associativa
dels espais de participació municipal.
Finalment hem iniciat dos projectes que no hem pogut tancar en aquest període i que
hauran de ser prioritaris per el 2009. D'una banda s'està preparant un Seminari sobre
Finançament Associatiu amb l'objectiu de publicar un llibre sobre el mateix tema. En
segon lloc hem iniciat l'Estudi sobre les xarxes associatives a la ciutat de
Barcelona. Aquest estudi, liderat per el Consell d'Associacions de Barcelona, ens
permetrà conèixer les claus d'èxits de les xarxes existents a la ciutat i així podrem
definir millor les polítiques de suport a les mateixes. Aquest estudi l'hem encarregat a
finals del 2008 a Desenvolupament Comunitari, amb l'objectiu que ens ajudin a
dinamitzar tècnicament el procés.
També cal tenir present que el fet d’avançar l’Assemblea,amb l'objectiu de fer coincidir
el funcionament del CAB amb l'any natural, ens ha restat mesos per realitzar la totalitat
dels objectius planificats.
També hem continuat el procés de consolidació del CAB, tot iniciant converses amb
d'altres administracions com la Diputació de Barcelona i participant com a ponents en
jornades de diferents administracions tot potenciant el discurs de suport al sector
associatiu.
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2. Reunions de la Junta Directori
La Junta directiva ha mantingut 10 reunions1: 10/06/08; 08/07/08; 22/07/08; 09/09/08;
07/10/08; 04/11/08; 02/12/08; 13/01/09; 27/01/08; 03/02/08
La Junta ha estat integrada per: Coordinadora Entitats del Poble Sec (Enric Francès),
Consell de la Joventut de Barcelona (Núria Galan), Taula de Comunicació Local (Lídia
Marimon), Federació Catalana de Voluntariat Social (Francina Alsina), Secretariat
d’Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta (Joan Manuel Valcarcel Parisi), Moviment
Laic i Progressista (David Prujà), Federació d’Entitats de Clot-Camp de l’Arpa (Montse
Balaguer), Fedelatina (Josep Maria Goñi) i Federació d’Ateneus de Catalunya (Núria
Font).
Els càrrecs de la Junta han estat:
Presidència: Enric Francès
Vicepresidència: Núria Galan
Secretari: Josep Maria Goñi
Administradora: Núria Font
Per dur a terme aquests objectius la Junta Directiva ha convocat els següents grups de
treball:
• Grup de Treball de Torre Jussana
• Grup de Treball de polítiques de participació
• Grup de Treball de coordinació associativa

3. Àrea de Treball de Torre Jussana
Al llarg d'aquest mesos s'ha impulsat el procés de negociació del conveni i definició del
nou projecte de Torre Jussana2. Les entitats del CAB han participat del grup de treball
que s'ha reunit en dues ocasions 26/06/08 i el 15/07/08 amb l'objectiu de definir les
línies generals del nou projecte de cogestió. Aquest procés s'havia d'iniciar en un
principi al setembre del 2009, però per diverses dificulta del propi ajuntament alhora
de signar el conveni el procés s'ha allargat fins al mes de novembre.
Finalment la cogestió de Torre Jussana es va iniciar al novembre del 2008 sota el
model de la codirecció de l'equipament i amb un equip tècnic format per 6 persones (3
associatives i 3 municipals) malgrat que l'acord es que al llarg dels proper tres anys
l'equip tècnic associatiu sigui el que creixi fins arribar al màxim que va tenir Torre
Jussana.
L'Equip tècnic associatiu està format per:
• Vador Casas, director
• Aina Vera, tècnica de l'Àrea de l'Àrea d'Informació i Comunicació
1
2

Trobareu les actes adjuntes a aquest informe de gestió
Adjuntem el nou projecte de Torre Jussana
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•

Carles Viñas, tècnic de l'Àrea de Coneixement i Promoció Associativa

La missió de Torre Jussana s'ha definit com la d'afavorir el desenvolupament associatiu
mitjançant l'oferiment de serveis i recursos que responguin a les necessitats detectades
del sector associatiu. El projecte inicial de Torre Jussana es centra en quatre grans
àrees:
• Àrea d'Informació i Comunicació
• Àrea de Coneixement i Promoció Associativa
• Àrea d'Assessoraments
• Àrea de Formació

4. Àrea de polítiques
l'Associacionisme

de

participació

i

foment

de

Des d'aquesta àrea hem fet el seguiment de les polítiques de participació i foment de
l'Associacionisme. Al llarg d'aquests mesos hem seguit el procés del Pla Director de
Participació de l'Ajuntament de Barcelona. Per coordinar les entitats s'han
convocat dues reunions (26/06/08 i 09/10/08) on hem esmenat la proposta d'enquesta
a les entitats que després la Direcció de participació va acceptar. A més hem
aconseguit que al llarg del primer trimestre del 2009 s'iniciï un procés per definir el Pla
de Suport a l'Associacionisme de la Ciutat, un tema que ja vam reivindicar en la II AGO
del CAB.
Les propostes i la feina feta durant el procés del PAM s'ha convertit en la base de
l'Observatori de l'Associacionisme que estem construint amb l’objectiu
d’esdevenir l’espai de consulta i seguiment de les propostes per el foment de
l’associacionisme.
Al llarg d'aquests mesos hem estat treballant en la realització d'un seminari sobre
Finançament Associatiu i la posterior publicació de les conclusions que, finalment
hem hagut d'aplaçar al 2009 ja que no vam poder desenvolupar el projecte fins el
tancament del procés de Torre Jussana.
De la mateixa manera hem hagut de deixar per el 2009 l'Estudi sobre xarxes
associatives a Barcelona, malgrat que es va iniciar a finals de desembre. Finalment
hem encarregat aquest projecte a un proveïdor (Fundació Desenvolupament
Comunitari), ja que l'estructura tècnica del CAB no podia assumir la magnitud del
projecte.
Al finals de juliol la Junta, i a demanda de les pròpies entitats va emetre u n
“Posicionament del CAB sobre el retard de les subvencions” en el que
manifestàvem el retard el l'atorgament de les subvencions municipals.
Finalment també hem estat treballant amb la Direcció d'Entitats de Dret Jurídic de el
Departament de Justícia, la necessitat de crear un únic registre d'associacions que
faciliti els tramits de les associacions.
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5. Àrea de coordinació associativa
Una dels eixos de les prioritats d'aquests mesos ha estat la Coordinació associativa
dels espais de participació institucional. En aquest sentit hem mantingut la tasca
de coordinar la permanent associativa del Consell Municipal d'Associacions com el
mateix Consell de Ciutat. Cal recordar que ambdues vicepresidències d'aquest
Consells participen del CAB i han utilitzat l'estructura del CAB per coordinar les
accions i posicionaments del sector associatiu en aquests espais.
Més enllà d'aquests espais vam treballar la Mesura dels Barris de l'Ajuntament de
Barcelona. Al llarg de dues reunions (26/06/08) de les entitats del CAB vam elaborar
diverses esmenes al document inicial que es van presentar al CMAB i al Consell de
Ciutat.
També ens hem reunit amb la Comissió Reguladora del Codi Ètic (22/11/08) amb
els que estem formulant el projecte per desvincular-lo de l'Ajuntament i que sigui
liderat dels del propi sector associatiu amb la creació de la Oficina Tècnica del Codi
Ètic.

6. Comunicació
Al llarg d’aquest any hem posat en marxa diferents eines de comunicació adreçades a
donar a conèixer el CAB i mantenir un contacte estable amb les associacions de la
ciutat tot facilitant la coordinació interassociativa:
•

www.cab.cat: Al llarg del 2008 hem tingut 5519 visites; 3046 usuaris; 13,019
pàgines vistes; 54,23% de noves visites.

•

Informacions associatives: butlletí electrònic amb
associatives setmanals que s'ha enviat de forma setmanal.

•

Definició de la nova imatge gràfica: Aquesta imatge ha estat encarregada
a l'empresa d'economia social El Tinter. Encara estem aplicant la imatge als
diferents productes: papereria, web, newsletter, sobres,...

informacions
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7. Equip Tècnic
L’equip tècnic del CAB aquest any ha estat format per la mateixa direcció que s’ha
encarregat de:
•
•
•
•

Direcció de l’Associació i suport a la Junta Directiva i les diferents
comissions de treball
Tasques de representació i negociació dels diferents convenis
Gestió tècnica del Consell
Gestió de les eines comunicació

A banda, s’han utilitzat els serveis de professionals per donar suport en:
•
•
•
•
•
•

Suport tècnic en l'Àrea Administrativa (Conxita Mensa)
Gestoria laboral (Blasco&Sellrés)
Creació de la Base de Dades del CAB (Edu Richard)
Manteniment tècnic del web (Edu Richard)
Disseny de la nova imatge gràfica (El Tinter)
Estudi de les Xarxes Associatives a la ciutat de Barcelona (Fundació
Desenvolupament Comunitari)

8. Altres
A banda d’aquestes comissions la Junta del CAB ha participat al llarg d’aquest any en:
•

Coordinació associativa dels espais de participació institucional
o Consell Municipal d’Associacions de Barcelona
o Consell de Ciutat
o Participació als plens municipals de l’Ajuntament
o Pla Director de Participació de l’Ajuntament de Barcelona:
 Comissió política del Pla 18/10/08
 Comissió Tècnica del Pla 18/10/08;

•

Participació en diferents mostres d’entitats:
o Mostra d’Entitats de La Sagrera 08/11/08
o Mostra de la Merçè 20/09/08 al 24/09/08

•

Participació en diferents activitats d’associacions de la ciutat:
o Inauguració de l'Orfeó Martinenc 27/09/08
o Congrés de l'Associacionisme Cultural 04/10/08
o Jornada de la FAVB sobre Economia Social 15/10/08
o Fòrum veïnal de la FAVB 7 i 8/11/08 i 12/12/08
o Dia internacional del voluntariat (FCVS) 09/12/08
o Premis Ateneus 16/12/08
o Premis Barcelona Ciutat Jove del CJB 17/12/08
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•

Altres reunions, coordinacions i jornades:
o Reunió amb la Direcció del Departament de Justícia 02/07/08
o Audiència Pública del PAM 15/09/08
o Reunió Diputació (Xavier Amor) 04/09/08
o Reunió Departament de Participació (Marc Rius) 05/09/08
o Reunió amb la Diputació (Imma Moraleda) 18/09/09
o Jornades sobre la Iniciativa Legislativa Municipal del Departament de
Participació 08/10/08; 6/11/08; 3/12/08
o Presentació del llibre Participació ciutadana en la vida de les ciutats.
15/10/08
o Participació Audiència Pública dels Pressupostos (25/11/08)
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9. Memòria econòmica 2008
Pèrdues i guanys 2008
DESPESES
Personal
Gestió i Estructura
Comunicació
Activitats i Projectes:
.Torre Jussana: Personal
.Torre Jussana Gestió
.Torre Jussana Comunicació
. Llibre Finançament Associatiu
. Coordinació PAM
. Estudi Coordinació associativa
. Coordinació Àrees i representacions
Resultats de l'Exercici a Fons Social
Resultats de l'Exercici pendent resolució
IVA
TOTAL

25.540,81 €
2.950,53 €
1.273,51 €

INGRESSOS
Quotes entitats
Ingressos financers
Conveni Aj.Bcn CAB
Conveni Aj.Bcn T. Jussana

6.034,54 €
84,39 €
62.000,00 €
31.418,00 €

15.630,64 €
8.652,84 €
8.334,52 €
2.000,00 €
2.727,88 €
18.000,00 €
1.706,63 €
6.213,08 €
6.506,49 €
99.536,93 €

TOTAL

99.536,93 €

Situació 31/12/2008
ACTIU
IMMOBILITZAT
ACTIU CIRCULANT
. Deutors
. Tresoreria (Caixa d’Enginyers)

TOTAL

24,04 €
66.800,75 €
9.279,49 €
57.521,26 €

66.824,79 €

PASIU
FONS PROPIS
FONS PROPIS Pendents Resolució IVA
ACREEDORS CURT TERMINI
. Acreedors prestació de serveis
. Hisenda (Acreedors per conceptes Fiscals)
Org.Seguretast Social Acreedora
TOTAL

10.764,79 €
6.506,49 €
49.553,51 €
43.181,99 €
3.154,99 €
3.216,53 €
66.824,79 €
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Annex: Actes de la Junta Directiva del CAB (juliol
2008- febrer 2009)
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Acta de la reunió de la Junta Directiva del CAB
Data: dimarts 10 de juny de 2008 a les 18h
Lloc: Viver d’Associacions Juvenils (C/ Princesa 6, ppal)
Assistents: Enric Francès (Coordinadora Entitats del Poble Sec), Lídia Marimon (Taula
de Comunicació Local), Núria Font (Federació d’Ateneus de Catalunya), David Prujà
(Moviment Laic i Progressista), Núria Galán (Consell de la Joventut de Barcelona).
Excusats: Josep Mª Goñi (Fedelatina), Joan Manuel Valcarcel Parisi (Secretariat
d’Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta), Carme Lucas (Federació d’Entitats de
Clot-Camp de l’Arpa) i Francina Alsina (FCVS).
Ordre del dia:
Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta sense cap esmena.

Assemblea del CAB
Revisem la documentació que es presentarà a l’assemblea a partir d’una proposta
d’escaleta que tindran els membres de la junta per seguir l’Assemblea. Acordem que el
sistema de votació serà:
1. VOTS A FAVOR:
2. VOTS EN CONTRA:
3. VOTS EN BLANC:
Informe de gestió: Fem esmenes al document sobretot alhora de presentar
l’informe econòmic fent que sigui de millor comprensió i que permeti fer un anàlisis
polític de la feina realitzada al llarg de l’any.
En la valoració de l’Informe de Gestió discutim s’obre com concretar els encàrrecs
tècnics que el CAB fa a les entitats i/o persones del sector. Acordem que quan es doni
la necessitat d’elaborar un document es prioritzarà la dimensió collectiva i
s’encarregarà a entitats sempre que sigui possible, i si no pot ser s’encarregarà a una
persona experta en la matèria vinculada a una entitat.
Pla de Treball: Esmenem la proposta i definim tres àrees de treball i decidim incloure
uns grups de treball al llarg de l’Assemblea per planificar el treball amb les entitats i
seran dinamitzats per els responsables de la Junta de cada grup:
Polítiques de participació: David Prujà
Coordinació associativa: JM Parisi i Montse Balaguer
Seguiment Torre Jussana: Núria Galán
La direcció del CAB prepararà aquests grups amb els dinamitzadors.
S’insisteix en la necessitat d’elaborar un mínim de material de difusió per la Mostra de
la Mercè.
Pel que fa a la incorporació d’entitats, s’informa que hem rebut la documentació de la
Federació catalana de la Unió de jubilats i Pensionistes d’Espanya, acordem
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que la direcció i presidència revisin la documentació i informin a la junta si la
compleixen.
La FOCAGG ens farà arribar la informació la setmana vinent.
El Consell d’Entitats de La Sagrera ja ha fet arribar la documentació per esdevenir
entitat adherida.
Es revisa l’acte públic i s’insisteix en convidar a l’Àrea de Participació de la Diputació.
Finalment acordem que la Núria Font (Federació d’Ateneus) serà la nova
administradora enlloc de la Carme Lucas, que deixa la Junta per motius personals i serà
substituïda per la Montse Balaguer de la seva pròpia associació.
Valoració de la reunió amb la FAVB
L’Enric Francès exposa com va anar la reunió amb la FAVB:
•
La FAVB exposa el seus motius per mantenir les distàncies amb
el CAB, ja que dubten que sigui un projecte que es mantingui independent del
mateix Ajuntament i es qüestionen l’ús que fa l’Ajuntament del CAB. Aquestes
reticències les centre en dos fets, en primer lloc des de Direcció de Participació els
han qüestionat que no formin part del CAB i en segon lloc per el paper que
l’Ajuntament va donar al CAB en el procés del PAM.
•

Sobre els temes de participació institucional exposen el canvi que
generacional de la Junta i la voluntat de fer-se presents al CMAB canviant el nom
del representant.

•

Pel que fa a la mesura de govern dels barris, ambdues
associacions mostrem la nostra preocupació per aquest procés. Veiem que
l’Ajuntament no té un projecte clar. Acordem iniciar un procés conjunt que
permeti treballar entre les coordinadores d’entitats de territori, les AVV i la FAVB
aquest tema. Proposem:
1.
Participar en una jornada que faran el dia 20 de juny sobre “La
Barcelona dels barris” i convidar a les entitats de territori
2.
Elaborar un document marc sobre el tema per fer arribar a les
entitats
3.
Elaborar un projecte que permeti treballar aquests temes en el
territori. Veiem que cal prioritzar: Ciutat Vella, Sants, Nou Barris, Poble
Nou

•

Al final recordem que hi ha una sèrie de temes que queden
pendents de treballar:
1.
Gestió associativa de Torre Jussana
2.
Pla director de participació

La junta del CAB valora que cal continuar treballant amb la FAVB però no els hem de
tractar de forma excepcional més enllà d’incloure’ls en els temes estratègics del sector
associatiu com el Pla de Barris, pla director de participació i Torre Jussana, però
mantenint la personalitat de cada associació.
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Valoració reunió grups municipals.
S’informa que estem fent les reunions amb els grups municipals. La primera ha estat
amb CiU amb la presència de Joaquim Forn. El propi Enric Francés explica la reunió on
van recolzar les nostres demandes. Passar de codirecció a gestió associativa de Torre
Jussana a final de legislatura. Estan d’acord sobre aquest tema, a més els facilitem un
dels documents de treball de la nova Torre Jussana. Ens demanen fer una visita i diem
que ho proposarem al CMAB. La segona demanda que recolzen és que el pla director
de participació sigui també de foment de l’associacionisme i el paper principal de les
associacions en la definició i seguiment.
Aprofitem la trobada per explicar els filtres l’estratègia del DEIC i del CODI ÈTIC.
Comparteixen l’estratègia i entenen el significat que pot tenir la DEIC. Qüestionen el
funcionament de participació ja que això ho porten des del 2002 i no ho han tancat.
Ho aprofitem per explicar el procés des del Congrés d’Associacions fins la creació del
CAB.
Finalment ens preguntem com veiem el funcionament dels espais de participació
municipal, ja que ells creuen que no serveix i creuen que compartim la crítica. Per la
nostra banda ho lliguem amb el Pla director de participació i la necessitat de prioritzar
i ordenar les polítiques públiques de participació.
A banda d’aquesta reunió recordem l’agenda de reunions amb l’ajuntament:
1. Ramon Nicolau 11/06/08
2. Grup Municipal de ERC (Portabella) 11/06/08
3. Grup Municipal de ICV 12/06/08
Altres i agenda
1. Cogestió de Torre Jussana
- Demanarem un compromís explícit a l’assemblea sobre la cogestió
associativa de Torre Jussana
- Si no aconseguim un acord que ens interessi portarem el tema al CMAB
i al Consell de Ciutat.
- La Núria Galán proposa incorporar al Marc Enrich (del CJB) enlloc d’en
Fabià Mohedano a la comissió negociadora.
2. Trobada euroregional de la vida associativa, Tolosa 6, 7 de juny de 2008.
L’Enric Francés i el Miky Aragón informen de la trobada. Més enllà de la
péssima organització de la delegació catalana expliquen els diferents contactes:
- Direcció de justícia de la generalitat, agendem una reunió amb el Sr.
Pascual Ortuño (director) amb l’objectiu de parlar d’un futur Consell
d’Associacions de Catalunya.
- Plataforma del voluntariat de les illes, per conèixer ambdues
experiències
- CPCA (Confederació Permanent de Federacions Associatives). Un espai
e tercer grau que agrupa a 50.000 associacions de la regió. Intercanviem
informació i contactes.
3. Propera reunió amb el Fernando Pindado el 04/07/08 per parlar del conveni. Li
proposarem donar suport a l’Oficina Tècnica del Codi Ètic i la publicació del
llibre de finançament associatiu.
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4. Ca la Dona. La Núria Galán informa que després de trobar-se amb Maria
Moron de Ca la Dona va sortir la possibilitat de fer una resolució per posar en
marxa una guia no sexista per associacions. A més d’això, la Núria, proposa que
el CAB es plantegi participar d’espais associatius de dones i estar al cas del II
Congrés de dones. Acordem recollir informació sobre el sector.
5. Agenda:
- 12/06/08 debat “Aigua i territori” organitzat per la FAVB
- 14/06/08 Sopar de l’Associacionisme laic i progressista
- 18 i 19/06/08 Jornades d’innovació democràtica organitzada per el
Departament de Participació de la Generalitat.
- 20/06/08 “La Barcelona dels Barris” organitzat per la FAVB

President

Secretari
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Acta de la reunió de la Junta Directiva del CAB
Data: dimarts 8 de juliol de 2008 a les 17.30h
Lloc: Viver d’Associacions Juvenils (C/ Princesa 6, ppal)
Assistents: Enric Francès (Coordinadora Entitats del Poble Sec), Lídia Marimon (Taula
de Comunicació Local), David Prujà (Moviment Laic i Progressista), Núria Galán
(Consell de la Joventut de Barcelona) Montse Balaguer (Federació d’Entitats de ClotCamp de l’Arpa) ) i Francina Alsina (FCVS).
Excusats: Josep Mª Goñi (Fedelatina), Joan Manuel Valcarcel Parisi (Secretariat
d’Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta), Núria Font (Federació d’Ateneus de
Catalunya.
Ordre del dia:
Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta sense cap esmena.

Valoració Assemblea del CAB
Es fa una valoració positiva de l’Assemblea en termes generals, tot i valorar
negativament l’espai i l’error del piscolabis, amb les coques salades. També es valora
positiu el qüestionament que es va fer des de la FOCAGG de les resolucions així com
la dinàmica dels grups de treball. Valorem la participació de les entitats, donat que
només va faltar una entitat adherida, el PICA. En aquesta línia s’acorda mantenir
aquests espais de trobada i treball en futures assemblees i dedicar més temps.
Finalment es recorda que farem una proposta d’Assemblea per el mes de febrer que
confirmarem a mitjans d’octubre.
Posada en marxa del grups de treball del CAB
Sobre els grups de treball fem un recordatori dels acords:
1. Grup de treball de Torre Jussana: després d’un curt debat es va convocar
la primera reunió per el dimarts 15 de juny a les 17h al Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona. Es recorda que es faci un correu informant a les entitats,
adjuntant documentació sobre TJ.
2. Grup de treball de coordinació associativa: es concerta trobar-se 1
d’octubre a falta de concretar l’hora i el lloc.
3. Grup de Treball de polítiques de participació: la propera data serà el 25
de setembre a les 18h a la seu de Cooperacció.
Pla de treball de 2008
Del pla de treball definim el projecte del llibre: Polítiques públiques de promoció de
l’associacionisme: el finançament estructural (David Prujà). Els objectius que proposem:
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•
•
•
•

•

Elaborar un discurs associatiu sobre el finançament associatiu
Obrir un debat sobre les responsabilitats dels agents públics en la
promoció i protecció d’un dret fonamental: el dret d’associació.
Definir clarament en què consisteix el dret d’associació però no des
d’una perspectiva jurídica, sinó des de l’experiència del treball associatiu.
Proposar uns rols i objectius concrets als agents públics en la seva
interacció amb el sector associatiu centrant-se especialment en el finançament
públic de les associacions:
1. què han de finançar les administracions públiques a les associacions
2. de quina manera
3. a quines entitats
4. amb quina justificació
Es centrarà en la realitat de la ciutat de Barcelona, però cal entendre
aquesta realitat d ’ una manera relativament ambigua, doncs en ser la ciutat de
Barcelona la capital de Catalunya, moltes de les entitats ubicades a la ciutat
responen a realitats associatives del conjunt del territori català, tot i que no
podem fer-ne una identificació directa entre les dues realitats.

La metodologia:
1. A partir del primer document elaborat per en David Prujà, encarregarem una
segona versió al mateix autor, revisió i ampliació del document.
Revisió del document per un mínim de tres experts del sector (a
determinar)
Revisió jurídica i, possibilitat d’encarregar un capítol sobre el tema (a
determinar)
Revisió ortogràfica i gramatical
• Edició i maquetació
•
Acte de presentació del llibre
•
Distribució
Entitats del CAB
Acord amb TJ i Regidoria de Participació per enviar a totes entitats de la
ciutat.
Acord amb el departament de Participació per enviar a les entitats i
ajuntaments amb els que treballen.
La proposta de calendari:
1. Juliol 2008 encàrrec a David Prujà
2. Juliol 2008 encàrrec als diferents experts
3. Desembre 2008 entrega del llibre
4. Desembre 2008 revisió ortogràfica
5. Gener 2008 edició i maquetació
6. Febrer 2008 acte de presentació del llibre
El pressupost, tot i valorar que potser cal incrementar la part d’edició i maquetació:
Redacció del llibre (autor i revisions)
Revisió ortogràfica
Edició i maquetació
Total

3.345€
600€
3.600€
7.545€
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Valoració negociació Torre Jussana
S’informa de l’última reunió tècnica mantinguda amb l’Ajuntament. La proposta
municipal:
•
•
•
•
•
•

2008: 1 director; 1 tècnic de grau mig; 1 tècnic auxiliar del 1 octubre a 31
desembre 20.000€
2009: 1 director; 3 tècnics de grau mig; 3 tècnics auxiliars 182.000€
El 2008 serà via subvenció
2009 conveni que tancarem tècnicament al llarg del mes de juliol
Preparar conveni de 2010-2011 a partir de l’experiència del 2009 planificant el
creixement de TJ
L’equip tècnic municipal s’incorporarà a partir de mitjans de setembre i també
l’oficina del CAB

La proposta municipal parteix del següent sou brut (14 pagues prorrogatejades)
•
Direcció: 3.091,26€
•
Tècnic mig: 2.013,31€
•
Tècnic auxiliar: 1.658,01€
La nostra resposta en aquesta reunió va ser:
• D’acord amb incorporació a partir 1 d’octubre
• Volem revisar els números, ens preocupa que no hi hagi cap marge més enllà
del salari. Caldrà afegir despeses de gestió i previsió de fons d’acomiadaments.
(Encara no els he revisat)
• Revisarem el perfil tècnic, enlloc de tants tècnics auxiliars fer un plantejament
de tècnics de grau mig polivalents
A partir d’això el debat de la junta es centra en la necessitat d’iniciar propostes de
direcció de TJ i fer-ho de forma transparent i acordem:
4. Definir el perfil professional i proposar noms
5. Informar a la propera reunió del 15 de juliol i demanar a les entitats de
propostes
Pla director de participació
Davant la negativa de Participació que el pla sigui també de foment de l’associacionisme
i la proposta d’en Carles Martí de fer dos plans, un de participació ciutadana i un de
foment de l’associacionisme. A més d’això es recorda que el que ens interessa com a
CAB es tenir unes propostes clares de Foment de l’Associacionisme, recuperant i
treballant les propostes que vam fer per el PAM i plantejar directament al Carles Martí
com es poden vehicular i forçar així el pla de foment de l’associacionisme. D’altra
banda s’apunta que cal redefinir la jornada del dia 18 de setembre a partir del debat
amb el Carles Martí, potser cal retrasar la data.
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Valoració de reunions:
6. Direcció del Departament de Justícia
•
egistre d’Associacions: exposem la necessitat de crear un únic registre
que faciliti els tramits de les associacions. A més els entreguem una primera
proposta. Per la seva banda ens expliquen que ja fa temps que estan
treballant el tema. Ja han fet l’informe jurídic i saben que becessitaran una
potent eina informàtica que encara s’ha de dissenyar i serà molt costosa. A
més aquest esforç ha de ser interdepartamental, en aquesta línia ens
demana que fem arribar una comunicació com a CAB a diferents
departaments de la Generalitat amb la voluntat d’agilitzar els procesos.
Acordem que enviarem aquest comunicat a presidència.
•
onsell d’Associacions de Catalunya: ens explica la història d’aquest
organisme i que des del 2003 s’ha anat reunint. Ara tenen la voluntat de
revisar el Consell ja que no té sentit ni resulta representatiu. La seva
voluntat es transformar-lo de manera interdepartamental. Ens proposa
trobar-nos a partir de setembre i octubre per parlar d’aquest tema.
•
més ens comenta la voluntat d’organitzar un Congrés d’Associacions per el
2010. Ràpidament questionem el procés i senyalem la necessitat que sigui
un procés des de la base. Recordem processos exitosos com el 1er.
Congrés d’Associacions de Barcelona o el Congrés d’Associacions de
Cultura Popular de l’Ens.
•
ubdirecció del Departament de Participació
•

•

•
•

Convocatòria a les entitats que participen a la convocatòria de subvencions
de participació interna. La idea es que des del CAB es convoqui aquesta
sessió de treball (setembre o octubre) i permeti:
- Elaborar conclusions
- Avaluar la convocatòria i proposar canvis per la propera
Debat (sessió de treball de 15 a 20 persones) sobre el Foment de
l’Associacionisme en l’àmbit local amb la voluntat de generar idees i línees
d’actuació que després es puguin fer arribar als ajuntaments des de la
Direcció de participació
Debat (sessió de treball de 15 a 20 persones) sobre desafecció política i el
rol de les associacions. D’altra banda pot ser una eina que aprofiti el CAB
per definir aportacions al Pla de Participació de l’Ajuntament de Barcelona.
Oficina Tècnica del Codi Ètic. Es considera un projecte molt interessat a
donar suport a partir del 2009 en la línia de millora la democràcia del teixit
associatiu. Es planteja la possibilitat d’implicar a justícia si Participació

III AGO CAB- Pla de Treball 2009
Centre de Serveis Associatius Torre Jussana
26 de febrer de 2009

•

•
•

tingués problemes alhora de justificar la subvenció. La idea es poder anar
més enllà de la ciutat i permetre el creixement del codi Ètic.
Llibre de finançament associatiu. També es considera una bona eina malgrat
no poden pagar la publicació. D’altra banda si podem donar suport a
jornades i/o seminaris del procés, i despesses d’elaboració del llibre. També
s’apunta coma a solució, més pràctica, la compra de llibres per repartir
després a les associacions.
Estudi de la vertebració associativa a la ciutat. Tot i trobar interessant
l’estudi proposa que poden donar suport a partir de l’Ajuntament o la
Diputació.
Acordem: El CAB elabora un projecte a partir d’aquestes propostes. Ens
reunim a partir de la segona quinzena de juliol amb el Director de
Participació i concretar els acords.

La Junta valora positives ambdues reunions i s’està d’acord amb els informes
presentats.

President

Secretari
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Acta de la reunió de la Junta Directiva del CAB
Data: dimarts 22 de juliol de 2008 a les 17.30h
Lloc: C/ Blai 47
Assistents: Enric Francès (Coordinadora Entitats del Poble Sec), Lídia Marimon (Taula
de Comunicació Local), David Prujà (Moviment Laic i Progressista), Núria Galán
(Consell de la Joventut de Barcelona) Montse Balaguer (Federació d’Entitats de ClotCamp de l’Arpa), Josep Mª Goñi (Fedelatina),
Excusats:, Joan Manuel Valcarcel Parisi (Secretariat d’Entitats de Sants Hostafrancs i La
Bordeta), Núria Font (Federació d’Ateneus de Catalunya) i Francina Alsina (FCVS).
Ordre del dia:

Alta línia telefònica
La junta del CAB aprova donar poders al director, Miquel Àngel Aragón Brailoff, amb
DNI 38150122E per donar d’alta una línea de telèfon mòbil.
Altres
4. Posicionament del CAB sobre el retard de les subvencions: a partir
d’una proposta del CJB es fa un posicionament sobre el retard indicant les
nostres propostes que es farà arribar a les entitats, ajuntament i es penjarà al
web.
5. Torre Jussana: s’informa de les últimes reunions així com de la proposta de
convocatòria de la plaça de direcció. S’acorda que facin el procés de selecció la
Núria Galán, Lídia Marimón i el director i que facin una proposta per la junta
del 9 de setembre. Així després d’aquella junta ja tindrem director.

President

Secretari
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Acta de la reunió de la Junta Directiva del CAB
Data: dimarts 9 de setembre de 2008 a les 16h
Lloc: Viver d’Associacions Juvenils (C/ Princesa 6, ppal)
Assistents: Enric Francès (Coordinadora Entitats del Poble Sec), Lídia Marimon (Taula
de Comunicació Local), David Prujà (Moviment Laic i Progressista), Núria Galán
(Consell de la Joventut de Barcelona) Montse Balaguer (Federació d’Entitats de ClotCamp de l’Arpa), Joan Manuel Valcarcel Parisi (Secretariat d’Entitats de Sants
Hostafrancs i La Bordeta), Núria Font (Federació d’Ateneus de Catalunya) i Mª
Assumpció Barot (FCVS).
Excusats: Josep Mª Goñi (Fedelatina),
Ordre del dia:
Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta, esmenant la presència de la Francina a la reunió del 8 de juliol.

Pla Director de Participació
S’informa de la reunió mantinguda amb el Ramon Nicolau i on es concreta la Comissió
Política amb una periodicitat de ¾ reunions al llarg del procés i que restarà integrada
per: CMAB, CAB, FAVB, Carles Martí, Ricard Gomà, Ramon Nicolau, Itziar González o
Guillem Espriu. També definim la Comissió Tècnica integrada per tècnics de
participació, secretaris de Consells Municipals, altres regidories, Direcció de
Participació, CAB, CMAB i FAVB. La primera reunió de la Comissió Política serà a
l’octubre on es situarà l’abast del Pla Director.
En relació a la convocatòria de la Comissió Política en David Prujà presenta un
document d’idees que entregarem al Ramon Nicolau. Després de les esmenes de la
junta el text queda de la següent manera:
Entenem que un Pla Director de Polítiques de Participació de la Ciutat de Barcelona ha de contemplar diverses
vessants en la seva planificació i contingut.
Algunes d’aquestes vessats tenen més a veure amb el sistema de gestió dels instruments de participació i, per
tant, d’interès de l’estructura municipal. Tot i que aquests elements poden acabar modificant alguns dels
elements d’interès dels subjectes de la participació (ciutadania organitzada i ciutadania individual) s’entén que el
lideratge ha de ser clarament municipal en la realització de propostes.
Altres vessants tindran més a veure amb les condicions en què la ciutadania, organitzada o no participa. Pel que
fa a la participació de la ciutadania organitzada s’entén que el lideratge en la proposta ha de ser
necessàriament del propi sector associatiu.
Tenint present la gran diversitat d’organitzacions, plantejaments que aquestes fan de la participació i
experiències diverses que existeix entre el sector sobre la participació caldrà un gran esforç si el que es pretén es
generar espais per a què les entitats puguin generar consensos comuns i determinar els dissensos i el seu abast.
Amb aquest escrit volem fer una proposta no exhaustiva d’alguns dels elements que s’hauran de reflexionar a
l’entorn del Pla Director de Participació de Barcelona, per tal que a la reunió de la Comissió Política de lideratge
d’aquest Pla es pugui determinar conjuntament l’abast de l’ambició d’aquest Pla Director, allunyant des de l’inici
el que poden ser conflictes per expectatives molt allunyades entre els diferents actors involucrats en aquest
procés.

III AGO CAB- Pla de Treball 2009
Centre de Serveis Associatius Torre Jussana
26 de febrer de 2009
Els espais de participació com a instruments de suport a la coordinació associativa i vertebració de sectors i
territoris. Qualsevol espai de participació ofereix una oportunitat al sector associatiu per a coordinar les seves
estratègies i accions. Que els espais de participació contemplin els recursos necessaris per a donar suport a
aquests processos en la mesura que siguin demandats pel propi sector ha de ser un element estratègic
d’enfortiment del sector associatiu a partir de atenuar alguns dels factors que més l’afebleixen: l’atomització,
desarticulació i descoordinació.
Un debat sempre present entre l’associacionisme és el de l’aportació econòmica que les entitats fan a la
governabilitat a partir de la seva participació activa i de qualitat en els espais de participació. Debat que a
vegades es dona en termes de greuges comparatius, doncs sovint les entitats ens trobem que a “experts” i
persones del món acadèmic se’ls remunera per emetre documents que han de ser útils a aquests Consells o en
la tasca de Governabilitat i sovint ens trobem que les aportacions que fan no difereixen gaire de les que podrien
fer les mateixes entitats si tinguessin els recursos per a elaborar-los o, fins i tot, els experts han d’acabar
consultant a les entitats per obtenir una informació que desconeixen, doncs els actors realment experts són a les
mateixes entitats. Caldrà fer una reflexió sobre la possibilitat / necessitat de regular aquestes pràctiques.
Els horaris de les reunions. Moltes entitats compten entre els seus representants institucionals persones no
dedicades laboralment a la tasca de l’entitat, de manera que els horaris dels espais de participació han d’estar
adaptats a aquestes persones.
Tempos de consulta. Sovint existeix des de les institucions la crítica a que les opinions de les entitats en els espais
de participació sovint ni tan sols representen l’opinió dels seus associats. Això no nomes té a veure amb la
voluntat de les persones que representen a les entitats a fer-les partícips de les decisions i opinions que hi
defensen en aquests espais, té a veure amb els tempos amb què es treballa i les capacitats de les entitats –
diferenciades segons la seva tipologia i forma d’organització – per a sotmetre a consulta o informació la seva
tasca de representació en aquests espais. També té a veure amb els recursos que les entitats tenen per a
desenvolupar les accions d’organització interna d’aquesta mena de processos d’informació i consulta : recursos
humans per elaborar la informació i gestionar les consultes, recursos econòmics per a difondre les informacions i
motivar-ne la participació interna.
Coordinació sectorial i territorial dels òrgans de participació: cada cop sembla més evident que calen espais de
coordinació entre els diferents òrgans de participació de la ciutat: espais de trobada de les Secretaries, de les
Presidències Associatives (o Vicepresidències segons el cas).
En aquest país quan es parla de participació sembla que la cosa es restringeix a la participació davant l’executiu
(les regidories) i molt ocasionalment davant el legislatiu (el Ple Municipal o Districte). Caldria començar a fer una
definició més extensiva del concepte de participació als diferents poders:
Legislatiu:
7. Plenaris Municipal i de Districtes,
8. Comissions
9. …
Executiu:
• Òrgans territorial i sectorials,
• Processos concrets,
• Elements de participació en assumptes de caire transversal
Judicial:
Accés als serveis jurídics de les gerències,
Accés a especialistes,
Mitjans de Comunicació (avui no sembla negable la constitució de la premsa com un poder de la conformació de
la nostra societat):
Municipals,
Agència i Gavinet de comunicació al servei de les posicions dels subjectes de la participació
Evitar la confrontació de representativitats entre entitats i ciutadania individual: democràcia directa (consultes,
referèndums, Iniciatives Legislatives Ciutadanes…) per a la ciutadania, democràcia participativa per a la
ciutadania organitzada en entitats o si més no barrejar-los en els mateixos espais que és el que genera aquesta
confrontació de legitimitats i representativitats.
Pressupostos per a què cada òrgan (no la part municipal, que ja té el seu pressupost per encarregar els seus
estudis i el que vulgui) administri les seves necessitats per garantir les seves funcions (estudis, investigacions,
coordinació dels agents associatius…)
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Els espais de participació han de servir per a què les entitats incideixin en l’Agenda Municipal o bé per a què el
municipi incideixi en l’Agenda de les entitats. Realment què és el que s’està produint avui?
Nivell de representació de les entitats: qui participa de les entitats) són persones remunerades ? en cas afirmatiu,
quina compensació reben les entitats de la municipalitat ? n’han de rebre? Son persones que formen els òrgans
directius de les entitats? Els temes abordats son presents en les reunions de direcció de les entitats ? Interessa
que sigui així ?
Malgrat els espais de participació no han de ser vinculants, si que en aquests s’hi han de poder elaborar
posicionaments, informes i/o conclusions de qualitat que tinguin una incidència directa en la gestió municipal. Per
garantir que les aportacions que es generin des d’aquests espais de participació siguin de qualitat cal que
tècnicament s’apliquin totes les estratègies que garanteixin el poder fer una bona feina, evitant així que els
espais de participació es converteixin en simples espais informatius.
Per altra banda també cal cercar els mecanismes perquè els temes que hagin d’entrar a debat en els espais de
participació (l’ordre del dia) no siguin decidits exclusivament pel govern, sinó que calen els mecanismes per poder
decidir conjuntament quins temes cal debatre i com cal prioritzar aquests debats.

També acordem que caldrà comptar amb l’oposició al llarg del procés del Pla.
Torre Jussana
L’Enric Francés, la Lídia Marimon i la Núria Galán expliquen el procés de selecció. Han
arribat uns 150 CV dels que hem preseleccionat 10 i s’han fet tres entrevistes. La
Comissió i la Presidència coincideixen en proposar el mateix candidat que la Junta
valida per unanimitat. L’acord econòmic es de 34.000€ bruts anuals més l’IPC per
37,5h setmanals.
També s’acorda mantenir la discreció i confidencialitat, per tant es valida el procés
però per criteri de prudència no es fa públic el nom.
També iniciem un debat sobre futurs processos de selecció i acordem:
1. Confiança en la direcció del CAB en la creació de l’equip tècnic
2. Evitar problemes amb les federacions alhora d’incorporar personal. Ser
meticulosos i protegir a les entitats.

Audiència pública del PAM
Acordem participar a l’Audiència llegint un document que es debat en la junta i es
concreta així:
Des del Consell d'Associacions de Barcelona, ens referirem a les propostes vinculades a participació que
s'inclouen en el PAM. Durant aquest procés, el sector associatiu de la ciutat ha demostrat la seva maduresa tot
iniciant un procés de coordinació que en aquesta oportunitat ens ha permès millorar la qualitat de les
aportacions associatives, així com la quantitat d'aquestes.
Volem destacar que moltes de les propostes que s'han recollit en el PAM sobre participació i associacionisme,
responen a demandes elaborades per el sector associatiu. Malgrat això estem preocupats per la interpretació
que es puguin fer d'aquestes propostes i esperem que els estudis que es preveuen en el PAM es concretin en
accions polítiques que siguin consensuades amb el propi sector.
En aquesta línia celebrem les propostes encaminades a millorar el finançament associatiu. Propostes com la
unificació de criteris per a la justificació de despeses estructurals en totes les convocatòries municipals de
subvencions; fórmules d’agilitació de terminis en la tramitació de les subvencions municipals, així com de suport
financer a les entitats sense finalitat de lucre que les reben; una línia de suport per a la patrimonialització de les
associacions; un nou model de clàusula social en la contractació pública que beneficiï al sector associatiu;
mesures d’exempció o bonificació (o de subvenció) de taxes i preus públics per l’ús d’equipaments municipals per
part d’entitats d’interès ciutadà, etc.
Valorem positiu que es concreti la creació de la Declaració d’Entitat d’Interès Ciutadà com a eina de

III AGO CAB- Pla de Treball 2009
Centre de Serveis Associatius Torre Jussana
26 de febrer de 2009
reconeixement i impuls a les millors pràctiques associatives amb l’objectiu d’estimular l’associacionisme i el
voluntariat. Esperem que el procés de concreció sigui ràpid i en consens amb el sector associatiu ja que es tracta
d'un compromís incomplet de l'anterior PAM.
També celebrem la implantació d'un nou model de gestió associativa a Torre Jussana, com a
equipament de referència de les associacions a la ciutat de Barcelona que inclogui serveis d’informació. Esperem
que el treball conjunt amb el sector associatiu ens permeti recuperar i millorar el que va arribar a ser aquest
projecte en el passat i que la crisi econòmica, o la falta de recursos, no afecti al creixement d’un projecte al
servei del teixit associatiu.
D'altra banda volem manifestar també la nostra preocupació per el foment de la participació
individual i el model de creació de gran quantitat d'espais i de consells municipals de barri.
Entenem que cal anar més enllà a la hora de plantejar el debat de la participació individual i cal avançar en la
línia de la democràcia directa. Des del CAB volem una participació de qualitat. La participació va més enllà de
processos i òrgans. Per nosaltres consisteix en facilitar el protagonisme a la ciutadania des de la informació, la
consulta, la negociació, la possibilitat de participar en la pressa de decisions, el dret de vet i la proposta legislativa
municipal.
Com a Consell d'Associacions de Barcelona, la nostra aposta en matèria de participació és el model associatiu,
on la ciutadania organitzada engega processos collectius per la presa de decisions i els executa. Aquest model
és el que permet educar en el compromís, la responsabilitat, l’organització i la dimensió collectiva. És a dir, el
model que ens ensenya a viure plenament la democràcia i exercir els drets i deures de la ciutadania. Entenent la
participació des d'aquesta perspectiva, és de gran importància la definició de noves i veritables polítiques
de participació. D'una banda, com a transversals a tota l’organització municipal i no només
respecte d’una àrea determinada, evitant que el funcionament de l’organització sigui un clar
obstacle per a la consolidació de la participació. I d'altra banda establint relacions estables amb els
interlocutors associatius de referència i posant en marxa, de forma conjunta, polítiques de foment de
l’associacionisme.
Entenem que el Pla Director de Participació que es proposa en aquest PAM donarà resposta a les nostres
demandes, per això volem que sigui un pla ambiciós. I que no només ordeni els mecanismes i processos de
participació, sinó que avanci en un model nou de participació fomentant la democràcia directa i, faciliti la
participació de l'associacionisme en els espais de participació municipal. Malgrat que la nostra proposta al llarg
dels anys ha estat la d'elaborar un Pla director de participació i foment de l'associacionisme, entenem que al llarg
de la legislatura trobarem altres mecanismes per vehicular les propostes per la millora del sector
associatiu.
Finalment, ens preocupa la poca concreció dels indicadors d’avaluació del PAM. En tot cas creiem
necessari que abans del setembre del 2009 es faci públic un informe del grau d’acompliment
d’aquestes propostes. En el cas de les propostes de participació, esperem que els mecanismes d’avaluació es
concretin tenint en compte a les associacions de la ciutat.

Valoració de reunions:
Departament de Participació de la Generalitat: Acordem treballar plegats sobre
els següents temes:
• Convocatòria a les entitats que participen a la convocatòria de subvencions de
participació interna per avaluar la convocatòria i proposar canvis per la
propera. 6 novembre de 2008. Debat sobre la qualitat democràtica i com
millorar el contingut de la convocatòria en un futur.
•

Jornada sobre Iniciativa Legislativa Municipal. 8 d’octubre de 2008

•

Debat sobre la desafecció política i el rol de les associacions. D’altra banda pot
ser una eina que aprofiti el CAB per definir aportacions al Pla de Participació de
l’Ajuntament de Barcelona.
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•

Estan interessats en l’Oficina Tècnica del Codi Ètic. Es considera un
projecte molt interessat a donar suport a partir del 2009 en la línia de millora la
democràcia del teixit associatiu. Els interessa que ens encarreguem de la seva
extensió fora de Barcelona. Ens proposen que han d’avaluar com concretar el
suport i com establir la relació amb la diputació i l’Ajuntament.

•

Llibre de finançament associatiu. També es considera una bona eina malgrat no
poden pagar la publicació. D’altra banda si podem donar suport a jornades i/o
seminaris del procés, i despesses d’elaboració del llibre. També s’apunta coma a
solució, més pràctica, la compra de llibres per repartir després a les
associacions.

Departament de participació Diputació: Acordem treballar plegats sobre els
següents temes:
•

Estan interessats en l’Estudi de la vertebració associativa a la ciutat. Tot i que
ens demanen que sigui extensible a l’area metropolitana.

•

Estan interessats en l’Oficina Tècnica del Codi Ètic. Es considera un
projecte molt interessat a donar però ara per ara ho veuen una mica difícil.

•

Llibre de finançament associatiu. També es considera una bona eina malgrat no
poden pagar la publicació. Han de valorar una fòrmula per donar suport.

•

Acordem una línia de suport tècnic per les nostres accions amb en Jaume
Gatell, que restarà a la nostra disposició.

Finalment concretem que en breu es posaran en contacte per fer una proposta de
collaboració.
La Junta valora positives ambdues reunions i s’està d’acord amb els informes
presentats.

Precs i preguntes
• Congrés de l’Associacionisme Cultural del 2 al 4 d’octubre i s’acorda que
participaran la Montse Balaguer, l’Enric Francés, la Núria Galán i en Miky
Aragón.

President

Secretari
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Acta de la reunió de la Junta Directiva del CAB
Data: dimarts 7 d’octubre de 2008 a les 17h
Lloc: Viver d’Associacions Juvenils (C/ Princesa 6, ppal)
Assistents: Enric Francès (Coordinadora Entitats del Poble Sec), , David Prujà
(Moviment Laic i Progressista), Núria Galán (Consell de la Joventut de Barcelona)
Montse Balaguer (Federació d’Entitats de Clot-Camp de l’Arpa), Joan, Núria Font
(Federació d’Ateneus de Catalunya), Josep Mª Goñi (Fedelatina) i Francina Alsina
(FCVS).
Excusats: Manuel Valcarcel Parisi (Secretariat d’Entitats de Sants Hostafrancs i La
Bordeta), Lídia Marimon (Taula de Comunicació Local)
Ordre del dia:
Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta sense cap esmena

Grups de treball del CAB
o

GT Torre Jussana: s’informa dels acords arribats amb el
Comissionat per la participació i després de signar l’acord econòmic del conveni li
comuniquem el nom del director, en Vador Casas. Acordem que l’equip tècnic del
CAB iniciarà el procés de trasllat a Torre Jussana. També s’informa que s’han obert
les convocatòries per cobrir les places del Centre de Desenvolupament Associatiu
i de l’Àrea d’Informació i Comunicació.

Tècnic/a del Centre de Desenvolupament Associatiu
El Centre de Recursos Associatius Torre Jussana és un servei municipal de l’Ajuntament de Barcelona
cogestionat per el Consell d’Associacions de Barcelona i el propi Ajuntament de Barcelona adreçat a oferir
recursos a les associacions de la ciutat. El model de gestió serà una codirecció (amb un director municipal i un
director associatiu) i un equip tècnic també, municipal i associatiu.
Tasques a realitzar
Dinamització del Centre de Desenvolupament Associatiu. Es tracta d’un espai que oferirà a futures associacions i
noves xarxes associatives suport i serveis logístics bàsics:
1. Dinamització del viver de noves xarxes associatives de sector i/o territori i de projectes associatius
d’interès del propi sector associatiu
2. Observació de la vida associativa de la ciutat (estudis i seguiment del sector associatiu)
Es demana
1) Estudis universitaris de grau mig o superior.
2) Es valorarà estudis de sociologia i màsters, postgraus i cursos sobre la gestió i direcció d’entitats sense
ànim de lucre.
3) Imprescindible demostrar un ampli coneixement del sector associatiu de la ciutat
4) Imprescindible demostrar experiència desenvolupant les funcions de responsable en el sector associatiu
5) Capacitat de gestió i organització
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6)
7)
8)
9)

Habilitat per treballar en equip
Autonomia, flexibilitat, responsabilitat i iniciativa
Domini de català i castellà oral i escrit.
Es valorarà coneixement d’idiomes

Condicions Laborals
Horari: 37,5 h setmanals. Es requereix disponibilitat horària i flexibilitat. Dilluns a divendres amb alguns caps de
setmana a compensar en còmput anual d’hores.
Sou brut: 22.200€
Tècnic/a de l’Àrea d’Informació i Comunicació de Torre Jussana
El Centre de Recursos Associatius Torre Jussana és un servei municipal de l’Ajuntament de Barcelona
cogestionat per el Consell d’Associacions de Barcelona i el propi Ajuntament de Barcelona adreçat a oferir
recursos a les associacions de la ciutat. El model de gestió serà una codirecció (amb un director municipal i un
director associatiu) i un equip tècnic també, municipal i associatiu.
Tasques a realitzar
Des de l’Àrea d’Informació i comunicació de Torre Jussana s’encarregarà de:
10.
11.
12.
13.
14.

Dinamització del Punt d’informació Torre Jussana
Gestió del Cens d’entitats, grups i xarxes associatives
Dinamització de la Xarxa d’Informació Associativa de Barcelona
Gestió del Servei de Documentació
Actualització del Portal Web i Newsletter de Torre Jussana

Es demana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudis universitaris de grau mig o superior.
Es valorarà estudis, màsters o postgraus en l’àmbit de comunicació i en gestió i direcció
d’entitats sense ànim de lucre.
Imprescindible demostrar un ampli coneixement del sector associatiu de la ciutat
Imprescindible demostrar experiència desenvolupant les funcions de responsable en el sector
associatiu
Capacitat de gestió i organització
Habilitat per treballar en equip
Autonomia, flexibilitat, responsabilitat i iniciativa
Imprescindible coneixement de l’entorn Windows i Linux i programes de gestió de bases de
dades
Domini de català i castellà oral i escrit
Es valorarà coneixement d’idiomes

Condicions Laborals
3.
4.

Horari: 37,5 h setmanals. Es requereix disponibilitat horària i flexibilitat. Dilluns a divendres amb
alguns caps de setmana a compensar en còmput anual d’hores.
Sou brut: 22.200€

Es recorda la necessitat que tindrem com a CAB de fer la deguda previsió econòmica
per possibles acomiadaments. Finalment es celebra que tinguem definitivament una
bona proposta de conveni.
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o

Coordinació territorial i Mesura dels Barris: s’explica la reunió
mantinguda del grup de treball el dia i d’octubre i es debat un posicionament a
partir de les aportacions i esmenes elaborades:

Les federacions, coordinadores i plataformes que representen diversos territoris de l’associacionisme barceloní
han elaborat un posicionament en resposta als primers documents presentats per l’Ajuntament sobre el Projecte
de Mesura de Govern dels Barris de Barcelona.
En primer lloc volem manifestar que esdevé del tot necessari avançar en la línia d’establir polítiques que
fomentin la proximitat i la participació de la ciutadania. Malgrat això, volem expressar el nostre desacord en la
delimitació i la denominació dels barris, ja que en molts casos, més enllà de facilitar la gestió de la proximitat,
separen espais de relació ciutadana i associativa que s’han creat al llarg de la història de la nostra ciutat.
Exemples com la separació de Clot i Camp de l’Arpa o el barri de Sants mostren aquest conflicte.
Més enllà de la delimitació i la denominació dels barris des del CAB volem expressar el nostre posicionament en
relació al model de participació que es pretén impulsar en cada un d’aquests barris.
En primer lloc creiem que aquesta nova mesura no pretén canviar un model de participació de ciutat que s’ha
demostrat obsolet i difícil de gestionar per la quantitat de mecanismes i òrgans de participació, sinó que el
multiplica creant 73 nous consells de participació. Aquesta multiplicació d’espais pot esdevenir un problema per
el sector associatiu, ja que amb prou feines pot participar en els espais que existeixen actualment.
La participació va més enllà de processos i òrgans. Per nosaltres consisteix en facilitar el protagonisme a la
ciutadania des de la informació, la consulta, la negociació, la possibilitat de participar en la pressa de decisions, el
dret de vet i la proposta legislativa municipal. Enlloc d’aquest model basat en la democràcia directa, el Projecte
de Mesura de Govern ofereix uns espais de participació que no pretenen anar més enllà de la informació seguint
els models de les Audiències públiques.
D’altra banda la normativa del projecte és molt hermètica, entenem que caldria flexibilitzar per poder adaptar el
model de participació a la diversitat dels 73 barris. A més la normativa proposada no defineix cap tipus de règim
d’acords i planteja processos gens democràtics en la elecció de la vicepresidència i en la convocatòria
extraordinària del Consell de Barri. Alhora creiem que cal vetllar la relació entre els Consells de Barri i el de
districte, ja que hi ha moltes temàtiques transversals a diferents barris.
Per tot això proposem una revisió profunda del projecte que introdueixi mecanismes de democràcia directa que
vetlli pels Consells de Barri flexibles que permeti donar resposta a les diferents necessitats del barri de la ciutat i
permeti treballar temàtiques conjuntes entre diferents barris i coordinadament amb el districte. També
proposem un model de Consell de Barri, que no segueixi el model de les Audiències públiques i que esdevinguin
taules de treball permanents entre l’administració i la ciutadania i així facilitar l’organització ciutadana i la
coordinació associativa a nivell de ciutat.

En relació al posicionament i les esmenes dels documents del projecte de la mesura
dels barris acordem de fer lectura pública al Consell de Ciutat fins parlar amb el
Ramon Nicolau i que ens expliqui el procés participatiu de la mesura.
2. GT Polítiques de foment de participació: S’informa de la reunió que es tindrà el
proper 9 d’octubre amb les entitats del CAB que servirà per preparar la
Comissió Política i Tècnica del 13 d’octubre proper. Es recorda la necessitat de
crear el programa polític del CAB recollint la feina feta fins ara i indicant que
s’ha inclòs al PAM i així vindicar el nostre paper en la construcció de polítiques
públiques.
3. Audiència Pública de pressupostos: com a CAB participarem i llegirem un
posicionament, per això necessitem la documentació necessària per elaborar. El
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posicionament es centrarà en la demanda del pressupost que es destina a
participació, preguntant el % que es dedica a participació i en els temes de
finançament associatiu
Calendari CAB
S’acorda el següent calendari de reunions:
•
•
•
•
•

Dimarts 4 de novembre a les 18h a Torre Jussana
Dimarts 2 de desembre a les 18h
Dimarts 13 genera les 18h
Dimarts 3 de febrer a les 18h
Assemblea el 19 de febrer de 2009

Altres
FIARE: s’informa dels productes financers de Banca Ètica que ofereixen i
plantegem la possibilitat d’esdevenir socis collaboradors. En aquest
sentit ens agrada la proposta però acordem convidar-los a que ens
expliquin el projecte i també convidar a entitats del CAB. Decidim fer la
sessió a Torre Jussana.
La Junta aprova obrir un nou compte corrent a Caixa de Sabadell per
facilitar la gestió de Torre Jussana
La junta acorda donar permís al director del CAB, en Miquel Àngel Aragón
Brailoff amb DNI 38150122E per tenir signatura al compte corrent de la
Caixa d’Enginyers 3025 0001 10 1433368793
Finalment fem un recordatori d’agenda:
• 8/10/08 a les 18h ILP Demarcació de Barcelona al Sala d'Actes de la
seu del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
• 9/10/08 a la seu de Cooperacció. Grup de treball de les entitats
del CAB sobre polítiques de participació i foment de
l'Associacionisme
• 13/10/08. 18h. Comissió política Pla Director a Saló del Consolat
de Mar. Ajuntament de Barcelona
• 14/10/08. Consell de Ciutat
• 28/10/08. 17h Comissió Valoració de la Mostra
• 28/10/08. 19h GT CMAB DEIC
• 4/11/08. propera Junta del CAB
Precs i preguntes
•

Fedelatina gestionarà el Parc de la Trinitat Nova i l’ofereix a la resta d’entitats.

President

Secretari
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Acta de la reunió de la Junta Directiva del CAB
Data: dimarts 4 de novembre de 2008 a les 18h
Lloc: Torre Jussana
Assistents: Enric Francès (Coordinadora Entitats del Poble Sec), , David Prujà
(Moviment Laic i Progressista), Núria Galán (Consell de la Joventut de Barcelona)
Montse Balaguer (Federació d’Entitats de Clot-Camp de l’Arpa), Joan, Núria Font
(Federació d’Ateneus de Catalunya), Lídia Marimon (Taula de Comunicació Local)
i Francina Alsina (FCVS), Vador Casas (Director de Torre Jussana), Carles Viñas i Mª
Mar Alegret (equip tècnic de Torre Jussana)
Excusats: Joan Manuel Valcarcel Parisi (Secretariat d’Entitats de Sants Hostafrancs i La
Bordeta), Josep Mª Goñi (Fedelatina)
Ordre del dia:
Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta sense cap esmena
Presentació de l’equip tècnic de Torre Jussana
Es presenta a l’equip tècnic del CAB, en Vador Casas com a director associatiu, en
Carles Viñas com a tècnic del Centre de Desenvolupament Associatiu i na Mª del Mar
Alegret com a tècnica de comunicació i informació.
En la presentació tant l’Enric Francés com en David Prujà recorden la voluntat del CAB
de fer créixer el projecte ja que ha de ser una dels pilars de l’associacionisme de la
ciutat. En aquest sentit, per garantir el creixement caldrà ser capaços de generar la
demanda i planteja la necessitat que l’equip de Torre Jussana sigui capaç d’exigir a les
entitats implicades en el projecte a que generin demanda.
Es recorda que la incorporació serà al llarg del mes de novembre, i no serà oficial fins
que no es signi el conveni. Es recorda que el conveni acordat inclou la nostra demanda
de cobrar per semestres avançats.
Proposta d’imatge gràfica del CAB
El dissenyador del Tinter presenta tres propostes d’imatge gràfica de les que es
descarta una i es demana treballar més les altres dues. La Mª del Mar Alegret, com a
tècnica de comunicació, s’encarregarà de fer el seguiment. S’acorda tirar una imatge
gràfica que sigui més trencadora.
Lídia Marimon mostra la seva sorpresa de trobar-se amb El Tinter ja que no era una de
les empreses que s’havien comentat. Al respecte, en Miky Aragón, assumeix la
responsabilitat i explica el procés de selecció i que finalment, en la situació de feblesa
del nostre equip tècnic s’ha contactat a El Tinter ja que permet elaborar tot el procés i
evitar-nos haver de contactar amb altres proveïdors. D’altra banda presenta les
excuses per no informar abans de prendre la decisió als membres de la Junta.
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Audiència pública de pressupostos
L’audiència es farà el proper 25 de novembre a les 19h. Obrim el debat de com i de
quina manera participem a l’audiència.
Sobre el tema d’Ordenances Fiscals, es recorda que hem de presentar un projecte de
treball perquè l’Ajuntament encarregui l’estudi.
Sobre el tema dels pressupostos es valora que resulta difícil parlar en termes absoluts.
Per això ens plantejarem fer les aportacions en funció dels projectes concrets:
1. Quina serà la dotació al Pla Director de Participació
2. Quina serà la dotació destinada al Pla Director de Participació
3. Quina serà la dotació prevista a la DEIC
Preparació reunió del CMAB de la DEIC
Abans de marxar la Francina Alsina explica que la situació està encallada en el debat de
la creació d’un organisme regulador format per ajuntament i entitats. Davant d’això
acordem:
El responsable de donar i treure la DEIC ha de ser l’Ajuntament de
Barcelona
Cal demanar més recursos al projecte de la DEIC
Cal que Lídia i Francina preparin conjuntament el proper grup de treball de
la DEIC i convocar a les entitats abans de la reunió.
Posicionament davant la Mesura de govern dels barris
La Núria Galán, com a vicepresidenta del Consell de Ciutat ha demanat que es convidi
a la FAVB i al CAB per posicionar-se davant de la mesura. Per tant en Miky Aragón
participarà a la permanent Consell de Ciutat i llegirà el posicionament que tenim i les
esmenes.
Pla Director de Participació
S’informa de la reunió política i tècnica on es van acceptar les nostres esmenes:
1. L’enquesta es desproporcionada en referència a la quantitat d’informació sobre temes
que no son objecte de l’estudi.
2. Potser cal explicar algunes preguntes com:
- Confiança de la ciutadania en l’associacionisme
- Els fons públics
- Tenir o no tenir un pla de participació
3. Cal sistematitzar moltes preguntes que resten obertes
4. Cal preguntar si es participen en d’altres espais de participació d’altres
administracions i així valorar les costes de capitalitat.
5. Que permeti expressar com voldríem participar
6. Preguntes que permetin descobrir departaments municipals poc participatius
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7. Valorar diferències entre diferents departaments. Si es participa en diferents consells
per exemple es podria valorar les diferències.
8. Participació individual no centrar-la en la participació als Consells Municipals, es pot
preguntar sobre altres espais i mecanismes (Democràcia Directa). En tot cas caldria
fer una valoració qualitativa de la participació de ciutadans/es en els espais de
participació.
9. Caldria preguntar sobre la valoració dels mecanismes d’avaluació i indicadors dels
òrgans, processos i mecanisme.
10. Preguntar sobre espais concrets: audiències públiques i consells de barris (allà on ja
funcionen). En tot cas hi ha més coses més enllà dels consells, també hi ha
mecanismes i processos.
11. Preguntes més qualitatives:
- Valoració de la informació que es dona
- Valoració de la capacitat d’incidir en les polítiques
12. Valoració sobre l’equip tècnic que impulsa els processos
13. Valoració de les aportacions de les associacions en els diferents espais
Així mateix demana que qualsevol pregunta que no estigui relacionada directament amb la
participació s’acompanyi d’una explicació sobre la seva necessitat dins aquesta enquesta.
S’acorda modificar la graella de les preguntes 7, 8a i 8b de manera tal que permeti valorar la
qualitat de la relació de les associacions amb els diversos departaments municipals. També
afegir 8c i 8d sobre processos i mecanismes amb una columna que permeti la valoració.
S’acorda afegir a la pregunta 24 algunes de les qüestions com la de la valoració dels equips
tècnics i els recursos que l’Ajuntament posa per a la participació. També preguntar sobre
l’existència d’un pla de treball i el seguiment dels acords.
Caldrà tenir en compte les coincidències de preguntes d’aquesta enquesta amb les preguntes
de l’enquesta per a l’Anuari del Tercer Sector.
S’acorda obtenir el llistat de les associacions que participen en els òrgans municipals per tal
d’assegurar que reben l’enquesta i poder creuar els resultats de les que participen i les que
no.

Altres:
2 on Congrés de la Taula del Tercer Sector. La Francina Alsina,
membre de la comissió de la Taula demanarà que el CAB pugui
participar al Congrés.
FIARE: s’acorda proposar un acte públic fent-lo coincidir amb la reunió de
la junta directiva fent-la oberta a d’altres entitats.

Agenda
Es recorden els futurs compromisos de l’agenda:
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a. Visita del gerent d’Horta a Torre Jussana. Dimecres 5 de novembre a
les 17h
b. Jornada de qualitat democràtica, el 6 de novembre a les 17.45h al
Consorci del Far c/ Escar, 6
c. Fòrum veïnal de la FAVB. 7 i 8 de novembre al Consorci El Far, c/
Escar, 6
d. Audiència de pressupostos 25 de novembre a les 19h
e. “Seminari sobre finançament associatiu” 16/12/08

President

Secretari
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Acta de la reunió de la Junta Directiva del CAB
Data: dimarts 2 de desembre de 2008 a les 17h
Lloc: Torre Jussana
Assistents: Enric Francès (Coordinadora Entitats del Poble Sec), , David Prujà
(Moviment Laic i Progressista), Núria Galán (Consell de la Joventut de Barcelona)
Montse Balaguer (Federació d’Entitats de Clot-Camp de l’Arpa), Joan, Núria Font
(Federació d’Ateneus de Catalunya), Lídia Marimon (Taula de Comunicació Local),
Francina Alsina (FCVS), Joan Manuel Valcarcel Parisi (Secretariat d’Entitats de Sants
Hostafrancs i La Bordeta)
Excusats: Josep Mª Goñi (Fedelatina)
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta sense cap esmena
2. Torre Jussana




Presentació equip tècnic: s’explica la incorporació de l’Aina Vera, procedent de
la FCVS, s’aprofita per agrair l’esforç que fa la FCVS, així com el va fer la
Federació d’Entitats de Clot Camp de l’Arpa.
Altres: es proposarà la realització d’una primera jornada de formació per
l’equip tècnic que serveixi per explicar el departament de participació i el
Consell d’Associacions de Barcelona.

3. Vicepresidencia del CMAB
En David Prujà demana incloure aquest punt a l’ordre del dia per informar que pretén
dimitir del CMAB. Els motius són que estem al final d’un projecte després de la creació
del CAB, el treball de finançament associatiu, la DEIC i l’inici del Pla Director de
Participació. En aquest sentit ara amb el Pla s’iniciarà un nou projecte del CMAB que
proposa que lideri una nova persona.
També explica que informa al CAB abans que ningú ja que proposa que sigui el CAB
qui proposi la nova vicepresidència.
La Junta accepta la proposta i treballarà per fer una proposta de vicepresidència del
CMAB.
4. Estudi: Xarxes Associatives a la ciutat de Barcelona
Es presenta l’informe elaborat per Carles Viñas per fer l’encàrrec de l’estudi.
5. Mesura dels barris de l’Ajuntament de Barcelona
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S’informa del nou document on s’inclouen, en part, les nostres modificacions. S’acorda
convocar la comissió per seguir treballant el tema.
6. 2on. Congrés del tercer Sector Social de Catalunya
S’informa que hem demanat fer una ponència sobre el Sector Associatiu en el Tercer
Sector, i restem a l’espera d’una reunió amb la Taula del Tercer Sector.
7. Convocatòria de l’Assemblea CAB
Es revisa la proposta d’ordre del dia i s’acorda:
18.30h. Acreditació de delegats i delegades i primera convocatòria.
19.00h. Segona convocatòria3 i constitució de la Mesa.
19.05h. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la II Assemblea Ordinària del
CAB.
19.10h. Ratificació altes d’entitats.
19.15h. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’Informe de Gestió i l’Estat de Comptes
2008.
19.25h. Altes de noves entitats i composició de la Junta Directiva. Treball per
Comissions:
• Territorial
• Polítiques de participació
• Comissió Torre Jussana
19.50h. Presentació i votació de resolucions
20.00h. Torn obert de paraules.
8. Altres:
FIARE: es revisarà la documentació que s’enviarà per correu per esdevenir socis
9. Agenda. S’informa i s’acorda la presència en els següents actes:
•
•
•
•
•
•
•
•

La iniciativa ciutadana municipal a debat. 3 desembre a les 17.30h
Reunió entitats DEIC. Dijous 4 de setembre a les 14h
Permanent del CMAB. Dijous 4 desembre a les 18h
Dia internacional del voluntariat. 9 desembre 19h. Auditori AXA
Comissió mostra mercè. 9 desembre a les 12h
Plenari del CMAB 11 desembre a les 19h
Premis voluntariat 11 desembre a les 18h
Conclusions 4t forum veïnal. Ateneu Barcelonès 16 desembre a les
19h

•
•
3

Premis Ateneus. 16 desembre a les 20h
“Seminari sobre finançament associatiu” 22/01/08
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President

Secretari
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Acta de la reunió de la Junta Directiva del CAB
Data: dimarts 13 de gener de 2009 a les 17h
Lloc: Torre Jussana
Assistents: Enric Francès (Coordinadora Entitats del Poble Sec), David Prujà
(Moviment Laic i Progressista), Lídia Marimon (Taula de Comunicació Local), Joan
Manuel Valcarcel Parisi (Secretariat d’Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta),
Josep Mª Goñi (Fedelatina), Núria Monsalve (FCVS).
Excusats: Núria Galán (Consell de la Joventut de Barcelona), Montse Balaguer
(Federació d’Entitats de Clot-Camp de l’Arpa), Joan, Núria Font (Federació d’Ateneus
de Catalunya).
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta sense cap esmena
2. Estudi xarxes associatives a Barcelona
En Jordi Pascual (Fundació Desenvolupament Comunitari) i en Carles Viñas (Torre
Jussana) ens acompanyen com a integrants de la Comissió Tècnica de l’Estudi. En Jordi
Pascual presenta l’estudi que s’ha encarregat a la seva entitat. L’estudi es planteja els
següents objectius:
•
•
•

•

•

identificar quines són les entitats associatives de segon o més grau que
actuen a Barcelona, i quines associacions de grau menor representen;
conèixer el rol que desenvolupen amb relació a les associacions que en
formen part i a l'administració municipal;
obtenir una descripció de l'estructura d'aquest àmbit associatiu i del seu
funcionament, fent esment tant dels seus recursos i potencialitats, com de les
mancances i dificultats que s'hi puguin donar;
recollir bones pràctiques i propostes de millora –junt amb possibles
recursos potencials endògens i externs- dels espais de coordinació associativa
de la ciutat de Barcelona; i, finalment,
determinar el rol i objectius del Consell d'Associacions de Barcelona amb
relació a l'àmbit estudiat i a les problemàtiques detectades.

I fases de treball:
•
•
•

Fase 1, de definició de l'objecte d'estudi i construcció de l'univers
d'associacions de segon i més grau.
Fase 2, de diagnosi del rol i funcionament de les diferents entitats de
coordinació associativa, i de recull de propostes de millora
Fase 3, de debat de propostes i d'elaboració d'estratègies de l'àmbit de les
associacions de segon o més nivell, fent especial èmfasi en el paper que ha de
tenir el Consell d'Associacions de Barcelona (CAB).
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A més acordem que posarem en marxa una Comissió Política de l'estudi que
s'encarregarà de fer seguiment del mateix i es reunirà un mínim de 4 cops al llarg del
procés i estarà formada per: Carles Riera (Fundació Desenvolupament Comunitari) i
J.M Parisi (CAB).

3. Pla director de participació
Presentem l’esborrany d’enquesta que l’Ajuntament ha encarregat a l’Observatori del
Tercer Sector. L’esborrany actual recull totes les modificacions i esmenes que vam
plantejar des de la comissió de polítiques de participació del CAB.

4. III AGO del CAB
S’acorda convocar una Junta Directiva extraordinària per preparar l’Assemblea del 26
de gener.
També es debat sobre la possible renovació de la junta i s’acorda:
 Fer processos que evitin renovacions totals de la Junta Directiva, per
tant afavorir que la renovació sigui fraccionada.
 Ser fidels als estatuts i molt legalistes. En aquest sentit en David Prujà
demanarà assessorament jurídic.

5. Torre Jussana: Comissió de seguiment i Consell de Centre
Es presenta l’Acta de la darrera comissió de seguiment, així com l’acta de la propera.
Es debat sobre la composició del Consell de Centre i s’acorda que es proposarà que
les tres entitats que participaran al Consell de Centre surtin del CMAB.
6. Agenda
-

President

Divendres 16 comissió de seguiment de Torre Jussana (Vador i Miky)
Dimarts 27 de gener 17h Junta extraordinària CAB
Dimarts 3 de febrer 17h Junta CAB
Dijous 26 de febrer 18.30h Assemblea CAB

Secretari
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Acta de la reunió de la Junta Directiva del CAB
Data: dimarts 27 de gener de 2009 a les 16h
Lloc: seu de Fedelatina (C/Nou de Sant Francesc 15)
Assistents: Enric Francès (Coordinadora Entitats del Poble Sec), David Prujà
(Moviment Laic i Progressista), Núria Galán (Consell de la Joventut de Barcelona)
Montse Balaguer (Federació d’Entitats de Clot-Camp de l’Arpa), Lídia Marimon (Taula
de Comunicació Local), Francina Alsina (FCVS), Joan Manuel Valcarcel Parisi
(Secretariat d’Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta) i Josep Mª Goñi (Fedelatina).
Excusats: Núria Font (Federació d’Ateneus de Catalunya)
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
S’acorda aprovar l’acta a la propera junta directiva.
2. III AGO i composició de la junta
L’Enric Francés pren la paraula per plantejar una proposta després de la dimissió del
David Prujà com a vicepresident del CMAB i de la decisió que varem prendre a
l’anterior junta de garantir la continuïtat del CAB en la vicepresidència del CMAB. La
proposta consisteix:
• CMAB:

que la permanent assumeixi la vicepresidència després de ser
ratificat en plenari i ell mateix es presentaria a la vicepresidència del
CMAB durant aquests mesos i per la propera legislatura. Aprofita per
recordar el compromís d’en David de continuar en la permanent fins el
final de legislatura i així garantir el relleu.
• CAB: amb la intenció de no deixar perdre cap valor i no assumir
personalment totes les responsabilitats proposa passar a ser
vicepresident del CAB i que en David Prujà assumeixi la presidència.
En David Prujà centra l’objectiu de la nova etapa en:
•
•
•
•

Treballar per la representació i extensió del CAB
Plantejar el procés de creixement a nivell de país
Procés de professionalització en la gestió dels projectes del CAB
Procés de convocatòria del 2on Congrés d’Associacions de la
ciutat.

Tothom està d’acord amb la proposta i es valora molt positiu utilitzar el perfil de
l’Enric Francés per la vicepresidència del CMAB i iniciar un procés de relleu en la junta
del CAB que l’any vinent finalitza. En tot cas cal ser molt curosos alhora d’explicar el
procés perquè la gent entengui els objectius del canvi proposat.
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Acordem:
Fer una resolució a l’Assemblea del CAB proposant que l’Enric Francés es
postuli com a vicepresident del CMAB. Si s’aprova, la junta es reunirà un
cop finalitzada l’Assemblea però sense aixecar acta i proposarà una nova
composició de càrrecs de la mateixa per informar a l’Assemblea.
A banda d’aquest tema també acordem:





Crear espais de trobada amb les entitats en el nou pla de treball. Els
podríem anomenar Àmbits Institucional
Crear la figura d’assessor de la junta directiva per ampliar la participació
de les entitats en el CAB. Se li proposarà a la FOCAGG l’entrada en
aquestes condicions.
Dintre d’un any finalitza el mandat de la junta i caldrà preveure el relleu
d’un mínim del 50%.

3. Altres
Consell de Centre de Torre Jussana: els tres representants de la junta del CAB
seran: Núria Galán (CJB), Montse Balaguer (Federació d’Entitats del Clot Camp de
l’Arpa) i en Josep Mª Goñi (Fedelatina). A banda del president, l’Enric Francés, i el
director del CAB (Miquel Àngel Aragón) i el director associatiu de Torre Jussana
(Vador Casas)
Parc del Nus de la Trinitat: Fedelatina explica que ara estan gestionant aquest parc
i l’ofereix per l’ús de la resta d’entitats.
Consell de Ciutat: La Núria Galán, vicepresidenta del Consell de Ciutat recorda que
s’acaba la legislatura i caldrà preparar les futures eleccions.
4. Agenda:
-

President

28/01/09 18h. Comissió Tècnica del Pla Director de Participació
29/01/09 16h. Reunió amb director del 2on Congrés de la Taula Tercer
Sector
30/01/09 12h Comissió seguiment Torre Jussana
Dimarts 3 de febrer 17h Junta CAB

Secretari

