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Les associacions de Barcelona reclamem que es
mantingui el consens dels grups municipals per
impulsar la nova normativa de participació
Les associacions de Barcelona sempre hem estat un agent actiu en els processos participatius
que han tingut lloc a la nostra ciutat. Barcelona té una llarga experiència en el foment de la
participació, però les normatives vigents, que daten del 2002, no donen resposta a les necessitats actuals
de la ciutadania. Calen unes noves normes reguladores de la participació ciutadana, que ens serveixin per
aprofundir en l’exercici de la democràcia en la nostra ciutat.
Aquesta anàlisi és compartida també per tots els grups municipals de la ciutat que estan treballant
conjuntament per elaborar unes noves normatives. No és un debat nou; ja en l’anterior mandat es va fer
un esforç molt important que no es va concretar finalment pel context polític del moment.
Per això, les organitzacions sotasignantsi valorem molt positivament la feina feta al llarg d’aquests mesos en
el marc del grup impulsor, tant del govern municipal com de la resta de grups municipals, així com del
teixit associatiu de la ciutat. S’ha treballat per consensuar unes bases que ens han de permetre articular una
normativa que sigui una eina efectiva de participació ciutadana. En un context on la política municipal està
supeditada a molts altres factors externs, volem agrair de forma explícita a tots els grups municipals
l’esforç que estan realitzant per a que es pugui facilitar un debat profund i productiu.
Per això fem una crida a mantenir aquesta actitud i demanem:

i



Que es mantingui la corresponsabilitat de tots els grups municipals per arribar a un
acord polític que permeti aprovar unes noves normes de participació.



Que es mantingui el diàleg a totes bandes i es recullin les diferents aportacions que
enforteixin la qualitat democràtica a Barcelona.

Les entitats sotasignats som:

Consell de Joventut de Barcelona- CJB

Federació ECOM

Federació d’Associacions de Veïns i veïnes de Barcelona – FAVB

Federació d'Entitats Clot-Camp de l'Arpa

Consell Municipal de Dones de Barcelona

Consell d’Associacions de Barcelona - CAB. Plataforma d’associacions de la ciutat integrada per la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua-CAL, Consell de Joventut de Barcelona- CJB, Coordinadora d'Entitats d'Horta, Coordinadora d'Entitats del Poble
Sec, ECAS- Associació d'Entitats Catalana d'Acció Social, Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de
Disminució Física Francesc Layret–COCEMFE Barcelona, Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya- FAPAC, Federació
d'Associacions Culturals i Educatives per a persones Adultes-FACEPA, Federació d'Associacions Cannàbiques de CatalunyaCatFAC, Federació Catalana de Donants de Sang, Fedelatina-Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña, Federació
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya-FATEC, Federació Catalana de Drogodependències-FCD, Federació Catalana de la Unió de
Jubilats i Pensionistes, Federació Catalana de Voluntariat Social-FCVS, Federació d'Ateneus de Catalunya, Federació d’Associacions
Gitanes de Catalunya-FAGIC, Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran–FOCAGG, Federació ECOM, Federación de Casas
Regionales y Entidades Culturales en Catalunya, Martikoor, Moviment Laic i Progressista-MLP, Secretariat d'Entitats de Sants
Hostafrancs i La Bordeta, SOS Racisme, Taula d'Entitats de Sarrià, Unió d'Entitats de La Marina, Vern-Coordinadora d'Entitats de La
Verneda, Voluntaris 2000, Xarxa d'Economia Solidària-XES, Xarx@ntoni.

