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Presentació

El Consell d'Associacions de Barcelona és la plataforma més representativa de la ciutat
ja que aplega 26 federacions que agrupen més de 1600 associacions de la ciutat i
treballa per la representació de les associacions, la defensa dels seus interessos i per
posar en valor l'associacionisme en la ciutat.
Al llarg del darrer any hem impulsat el 2n Congrés d’Associacions de Barcelona que
ens permet definir les estratègies de futur del sector. Seran la posada en marxa
d’aquestes estratègies les que definiran l’acció del CAB en el segon semestre del 2011.
Posar en marxa el Pla Estratègic del CAB, iniciar el Congrés Permanent, com a eina
d’avaluació i seguiment de les polítiques de participació i associacionisme i fer que el
Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i Torre Jussana – Centre de Serveis a les
Associacions estiguin al servei de les associacions, seran els principals reptes d’aquest
curs
Les noves estratègies polítiques que marcaran les propostes del 2n Congrés
d’Associacions de Barcelona implicarà una reformulació de l’organització política i
tècnica de cara al futur que la definirem posant en marxa un pla estratègic.
Mentrestant, el CAB es dota d'uns espais de participació i un projecte d'activitats per
assolir aquests objectius que podem resumir en aquest quadre:

CONSELL D'ASSOCIACIONS DE BARCELONA
ESPAIS DE PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
Àrea de Polítiques

Àrea de Coneixement

Àrea de Serveis

Àrea d'Administració
Àrea de Comunicació

FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME
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Espais de participació

Els espais de participació institucionals són:
• Àmbit Institucional
Reunió de totes les Associacions del CAB convocada per la Junta Directiva amb
l’objectiu de fer seguiment dels diferents projectes i accions del Pla de Treball.
• Juntes Directives ampliades
Obrim diferents juntes directives al llarg de l'any per facilitar els espais de
participació.
• Grups de treball
Espais de treball oberts a les entitats membres del CAB, i d’altres entitats en la
mesura que els integrants del grup ho valorin oportú. Cada grup de treball restarà
sota la responsabilitat d’un membre de la junta directiva que actuarà com a vocal
del grup en la pròpia junta. Des d’aquests espais es farà seguiment dels diferents
projectes que se’n derivin per assolir els objectius plantejats. Per aquest any està
previst el següents Grups de treball:
•
•
•
•

Grup de treball Torre Jussana
Grup de treball Estatuts
Grup de Treball Pla Estratègic
Grup de Treball Llei d’Espectacles

3 Àrees
Àrees de treball
Per dur a terme els objectius estratègics definim el projecte anual del CAB en quatre
àrees de treball.
•

Àrea de polítiques de participació i foment de l’associacionisme

•

Àrea de coneixement associatiu

•

Àrea serveis associatius

•

Àrea de Comunicació

•

Àrea d'Administració

3.1 Àrea de polítiques de participació i foment de l’associacionisme
La prioritat de la coordinació associativa es poder intervenir en la definició de les
polítiques públiques de participació i foment de l'associacionisme, així com participar i
donar suport d'aquelles iniciatives que pretenguin enfortint l'associacionisme.
•

2n Congrés d’Associacions de Barcelona

El primer semestre de l’any ens servirà per acabar el procés participatiu del 2n
Congrés que hem impulsat des del CAB. La cloenda del 30 d’abril ens permetrà
consensuar un document de propostes que han de ser els fonaments d’un futur Pla de
Suport a l’Associacionisme a Barcelona.
•

El Congrés Permanent (#congrespermanent)

Aquest serà l'any de cloenda del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, i des del
CAB volem fer seguiment de les propostes que sorgeixin del mateix. Per això serà el
moment de posar en marxa el Congrés Permanent, una eina que s'ha anat creant al
llarg d'aquests darrers anys i que es tracta de la reconversió de l'Observatori de
l'Associacionisme. L'objectiu final es disposar d’una eina d'avaluació de les polítiques de
foment de la participació i suport a l'associacionisme. El Congrés Permanent es posarà
en marxa el maig de 2011.
Els objectius del Congrés Permanent són:
1. Seguiment de les propostes del 2n Congrés.
2. Comparativa de les propostes del 2n Congrés en relació als compromisos de
l’administració:
a. Pla director Municipal de Participació ciutadana
b. Pla d’Actuació Municipal
c. Pla Nacional de Voluntariat i Associacionisme
d. Altres instruments i/o plans d’actuació
3. Avaluació de l’acompliment de les propostes del 2n Congrés. Aquest
s’actualitzarà des del Consell d’Associacions de Barcelona.
L’Observatori del Congrés Permanent es una eina que permet l'avaluació dels
espais d’interlocució entre les administracions que desenvolupen accions en matèria de
participació i associacionisme i les propostes de les associacions de la ciutat, recollides
en el document de propostes del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona.

Anualment s’elaborarà un Informe de l’Estat de les Polítiques de Participació i
Associacionisme que s’aprovarà en el marc de l’Assemblea General del CAB.
•

Congrés Internacional de Voluntariat

Participar en Congrés Internacional del Voluntariat que es celebrarà el proper 11 de
novembre 2011, donant suport a la Federació Catalana de Voluntariat Social, així com
d'altres federacions, per treballar-ho des de la perspectiva de ciutat.
El suport es concreta:
•

Participació en el Fòrum Primavera de les Associacions que
treballarà el tema del voluntariat. 26 i 27 de maig a Torre Jussana
“Voluntariat és el teu torn”

•

•

Participar en el Consell Nacional d’Associacionisme i Voluntariat, proposant
una taula de debat en el congrés sobre la dimensió territorial del
voluntariat.

Coordinació espais de participació municipal

D'altra banda com a CAB continuarem participant en la coordinació associativa dels
espais de participació municipal que compartim les associacions. En aquest sentit
continuarem liderant la secretaria associativa del Consell de Ciutat i del Consell
Municipal d'Associacions de Barcelona. Des d'aquests espais també coordinarem el
seguiment al Pla Director de Participació Ciutadana i la nostra participació en
l'Observatori Local de la Democràcia Participativa. A més a més, iniciem la nostra
participació en l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Aprofitarem les eleccions municipals per trobar-nos amb els diferents grups municipals
i concretar compromisos per la propera legislatura.
Més enllà de l’àmbit de ciutat, continuarem treballant per la representació de
l’associacionisme a nivell de país en coordinació amb d’altres espais similars i formant
part del Consell Nacional de l’Associacionisme i Voluntariat.

Eixos
Propostes/ seguiment per el
foment de l'associacionisme

Accions
Presentació Congrés permanent
Congrés Permanent

Informe anual

Congrés Internacional del Voluntariat Fòrum Primavera de les Associacions
Participació al Congrés Internacional
Àrea de
polítiques de
participació i
foment de
l’associacionis
me

Coordinació associativa CMAB
Coordinar i incidir en les
polítiques públiques de
participació i foment de
l'associacionisme

Coordinació associativa Consell de
Ciutat
Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva
Observatori Local de la democràcia
participativa
Seguiment polítiques participació i
associacionisme CNAV(PNAV)

3.2 Àrea de coneixement
El coneixement a fons del sector a partir de les necessitats de les pròpies associacions
esdevé estratègic per el CAB.
•

Presentació d'estudis realitzats anteriorment

Al llarg dels darrers anys hem impulsat diferents projectes i estudis per avançar en el
coneixement del sector associatiu. Tant el Seminari de finançament Associatiu,
com la Diagnosi d’Associacions de Segon Nivell com l’estudi de les Motivacions
ciutadanes per associar-se han permès elaborar part de les ponències de debat del
2n Congrés d’Associacions de Barcelona. Al llarg d’aquest any presentarem aquests
dos darrers estudis. En primer lloc la Diagnosi d’Associacions de Segon Nivell durant el

primer trimestre del curs i l’estudi de les Motivacions ciutadanes per associar-se
durant el segon trimestre. Aquest segon es presentarà en format seminari de treball i
publicarem les conclusions.
•

Les costes de capitalitat de l'associacionisme barceloní.

Arrel de la Diagnosi de les associacions de segon nivell a Barcelona hem detecta la
problemàtica de les costes de capitalitat. Aquest estudi ens mostra que gairebé un 60%
de les associacions tenen com a àmbit d'actuació Barcelona i tan sols la meitat tenen
una estructura associativa a Barcelona.
Entenem que aquesta dada ens obre una reflexió profunda que volem abastar aquest
curs. Per això plantegem un seminari que ens permeti aprofundir en aquesta dimensió i
ens permeti analitzar aquestes dades. El seminari, que es realitzarà entre els mesos de
setembre i novembre serà des de dues perspectives : visió des de l'Associacionisme;
visió des de l'Administració municipal.
•

Llei d'espectacles 11-2009

En el marc del 2n Congrés hem aprofundit en aquesta llei que afecta directament a l'ús
de l'espai públic. Conjuntament amb l'Ens de Comunicació Associativa, amb qui tenim
un conveni de collaboració hem iniciat aquest procés que ha consistit:

•

•

creació d'un grup de treball format per ambdues associacions

•

encàrrec d'un informe jurídic

•

presentació de l'informe jurídic i les estratègies de treball futures

Converses Associatives

Des del 2010 hem iniciat una sèrie de debats associatius. Són trobades obertes a
presidents/es de les entitats membres, així com a membres de les juntes directives per
conèixer i analitzar temes estratègics del sector en un espai de debat informal i
acompanyats d'algun expert. A banda serveixen per teixir complicitats entre els
responsables associatius. Aquest any hem planificat 3 debats associatius:
•

Polítiques del temps amb la presència de Imma Moraleda

•

Visions de CiUtat amb Joaquim Forn i Raimond Blasi

•

Visions de Ciutat amb Ester Capella (Unitat per Barcelona)

•

Activisme i Participació
Accions
Les costes de capitalitat en el sector
Presentació Estudi sobre la realitat associativa de segon grau

Àrea de coneixement

Seminari Motivacions de la ciutadania per associar-se
Llei d'espectacles
Converses associatives

3.3 Àrea de serveis associatius
Des del CAB centrem les accions vinculades a l’oferta de serveis associatius a partir de
dos projectes. D’una banda Participem en la cogestió de Torre Jussana – Centre de
Serveis a les Associacions. Aquesta cogestió es concreta a partir d’un conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona, per tant no fem referència en aquest pla de treball. D’altra
banda impulsem el Codi Ètic de les Associacions.
•

Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.

L'Oficina del Codi ètic de les Associacions s’encarrega de la gestió del Codi Ètic
de les Associacions assumint les diferents tasques:


Secretaria tècnica de la Comissió Reguladora



Aplicació dels protocols de seguiment de les entitats adherides. Aquesta
protocols s’estan actualitzant en el marc del 2n Congrés i es reprendran a
partir del maig 2011.



Procés d’homologació amb altres codis existents.



Difusió del Codi Ètic a la resta d’associacions.



Elaboració de l’Informe anual del Codi Ètic de les Associacions: es tracta d’un
informe que a banda d’analitzar el perfil de les entitats adherides aprofundirà en la
qualitat democràtica del sector i el grau d’acompliment del objectius del Codi Ètic.
Accions
Secretaria tècnica de la Comissió Reguladora

Protocols de seguiment

Àrea de serveis associatius

Oficina tècnica
del Codi ètic de
les Associacions

Homologació amb altres codis
Difusió del Codi Ètic
l’Informe anual del Codi Ètic de les Associacions

3.4 Àrea de Comunicació
Entenent la comunicació com una àrea de treball transversa i que potencia el treball en
xarxa i de difusió de les activitats associatives.
• Xarxes socials. Web;facebook i twitter:
Manteniment i elaboració d'un protocol de comunicació així com generar les eines del
web que permetin l'avaluació de les propostes del Congrés Permanent.

Posar en marxa espai de treball en xarxa: Espai de treball per les entitats membres;
Espai de treball junta.
•
Butlletí electrònic “Informacions Associatives”:
Publicar un mínim d'un butlletí mensual i actualitzar les subscripcions al mateix. A
partir d’aquest any i definirem un nou model de Butlletí, que reculli el format del
butlletí del 2n Congrés de caràcter trimestral. D’altra banda es mantindrà el butlletí
Informacions Associatives Express de caràcter mensual.

• La Tele de les Associacions:
Donarem continuïtat al projecte Mirades Associatives iniciat en el marc del 2n
Congrés de les Associacions de Barcelona. Aquest any programarem tres entrevistes.
• Conveni BTV
Arran del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona hem signat un conveni de
collaboració amb BTV que permet fer càpsules de diferents experiències associatives
que s’emeten al programa Connexió Barcelona. Aquestes són: FCVS, l’Ateneu Roig,
VERN – Coordinadora d’Entitats de la Verneda, Casa Orlandai.
Accions
Actualització xarxes socials: www.cab.cat; facebook, twitter, flick
Àrea de
comunicació

Butlletí: Informacions Associatives Express
La tele de les associacions
Conveni BTV

3.5 Àrea d'Administració
Es tracta d’un àrea transversal que s’encarrega i vetlla per facilitar la coordinació de les
entitats de l’actualització permanent de les bases de dades del sector i d’altra banda,
aquest curs s’encarregarà de l’actualització dels estatuts.
•

Pla estratègic del CAB

Després del la cloenda del 2n Congrés iniciarem un procés de debat intern al CAB que
ens permeti definir el nostre Pla Estratègic i ens ajudi a formular l'organització i els
objectius que permeti respondre a les necessitats de les associacions de la ciutat i a les
necessitats de les entitats membres. Aquest procés el realitzarem amb un suport tècnic
extern i amb la posada en marxa d’un grup de treball.

Accions
Àrea d'Administració

Actualització base de dades
Renovació Estatuts
Pla Estratègic
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Cronograma
1
Propostes/ seguiment
per el foment de
l'associacionisme

Àrea de
polítiques

Coordinar i incidir en
les polítiques
públiques de
participació i foment
de l'associacionisme

Congrés Permanent

Presentació Congrés
permanent
Informe anual

Congrés Internacional del
Voluntariat

Fòrum Primavera de
les Associacions
Participació al
Congrés Internacional

2

3

4

5

6

7

8

9

Coordinació associativa CMAB
Coordinació associativa Consell de Ciutat
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Observatori Local de la democràcia participativa

Àrea de
coneixement

Seguiment CNAV(PNAV)
Les costes de capitalitat en el sector associatiu
Presentació Estudi sobre la realitat associativa de segon grau
Seminari Motivacions de la ciutadania per associar-se
Llei d'espectacles
Converses associatives
Secretaria tècnica de la Comissió Reguladora

Àrea de
Serveis

Oficina tècnica del
Codi ètic de les
Associacions

Protocols de seguiment
Homologació amb altres codis
Difusió del Codi Ètic
l’Informe anual del Codi Ètic de les Associacions

Torre Jussana –
Centre de Serveis a
les Associacions de
Barcelona

Cogestió de torre Jussana
Grup de treball d’entitats del CAB TJ

Actualització xarxes socials: www.cab.cat; facebook, twitter, flick
Àrea de
Comunicació

Butlletí: Informacions Associatives Express
La tele de les associacions
Conveni BTV

Àrea
d’Administraci
ó

Actualització base de dades
Renovació Estatuts
Pla estratègic del CAB

Dates a tenir en compte:
• 26 i 27 de maig Fòrum primavera de les Associacions
• 30 de juny Converses Associatives
• 1 al 7 de juliol presentació informe de la Llei d'espectacles
• 24 i 25 de setembre Mostra d’Associacions de la Mercè
• 29 de setembre Seminari Motivacions de la Ciutadania per Associar-se
• 1 al 14 d’octubre Acte de presentació conclusions del 2n Congrés
d’Associacions de Barcelona
• 27 d’octubre Àmbit Institucional del CAB
• 11 de novembre Congrés Internacional del Voluntariat
• 24 de novembre Jornada Costes de Capitalitat de l’Associacionisme
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5 Pressupost 2011
Pressupost 2011

TJ

Codi Ètic

2n Congrés Oficina CAB

Despeses 2011
Personal
Equip tècnic CAB
Equip Tècnic Torre Jussana
Equip Tècnic 2n Congrés
Activitats i Projectes
2n Congrés

287.851,00 € 209.646,11 € 14.806,70 €
70.667,33 €

9.228,85 €

200.417,26 €

200.417,26 €
16.766,41 €
-€

-€

56.100,00 €

56.100,00 €

Activitats CAB
Pla Estratègic CAB
Participació Institucional i coordinació
Gestió i Infraestructura
Subministraments
Gestió administrativa/laboral/comptable
Assegurances
Auditoria

46.631,78 €
46.631,78 €

14.806,70 €

16.766,41 €
61.600,00 €

16.766,41 €

5.500,00 €

56.100,00 €

800,00 €

800,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

1.200,00 €
24.690,00 €

1.200,00 €
12.653,89 €

3.600,00 €

0,00 €

525,00 €

8.436,11 €

2.100,00 €

525,00 €

1.050,00 €

10.900,00 €

8.477,78 €

2.422,22 €

640,00 €

451,11 €

188,89 €

3.000,00 €

3.000,00 €

-€

Lloguer local

600,00 €

-€

600,00 €

Material Oficina

575,00 €

150,00 €

425,00 €

Correus

800,00 €

300,00 €

500,00 €

300,00 €

1.000,00 €

2.325,00 €

1.500,00 €

Altres (formació, representacions,...)

1.500,00 €

Comunicació

3.825,00 €

Despeses Bancàries
Total

200,00 €

750,00 €
374.141,00 € 222.300,00 € 18.406,70 €

750,00 €
72.866,41 €

60.567,89 €

Ingressos 2011
Quotes entitats

8.000,00 €

Convenis

319.581,00 €
Conveni Ajuntament CAB

54.281,00 €

Conveni Ajuntament Cogestió TJ 222.300,00 €
Conveni Ajuntament 2nCongrés
Subvencions públiques

43.000,00 €
35.000,00 €

2n Congrés generalitat Participació

25.000,00 €

Diputació 2n Congrés

10.000,00 €

Subvencions privades
Fundació la Caixa 2n Congrés
Ingressos financers
Total

11.500,00 €
11.500,00 €
60,00 €
374.141,00 €

