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1. Una salutació 

  

Deixem enrere un any molt intens. Em primer lloc hem consolidat el CAB davant les 

institucions municipals i del País. A nivell de ciutat la nostra responsabilitat en la 

vicepresidència primera del Consell de Ciutat, l’òrgan màxim de participació ciutadana,  

ens ha portat a estar molt presents en el desenvolupament dels seus objectius i  en tots 

els grups i comissions de treball (gràcies als participants que en nom del CAB hi han 

col·laborat i treballat). També hem concretat la gestió de Torre Jussana,  que ha estat 

més llarga de l’esperat, centrant-nos en la nostra governança, tant pel que fa referència 

Torre Jussana com a la del propi CAB.  

Hem mantingut els valors del CAB de proximitat i confiança, de compromís amb la 

transformació social i  democràcia, amb la transparència, la independència, la justícia i la 

sostenibilitat.  

Igualment hem treballat a partir de les línies aprovades al pla estratègic i hem consolidat 

el Panoràmic com una eina dins la llei de voluntariat i associacionisme que ens permetrà 

presentar la situació del nostre sector a nivell no només de ciutat sinó també de país. 

També a nivell de país i per mitjà de la XAC juntament amb les principals federacions 

del país hem participat en els debats associatius vinculats a la relació del món associatiu 

amb la Generalitat de Catalunya, i especialment hem intervingut davant del Departament 

de la Vice-presidència, Economia i Hisenda i del Departament de Treball per activar la 

resolució de la convocatòria de subvencions al món associatiu, aturada a conseqüència 

de l’aplicació del 155 per part de l’Estat.  

Encarem doncs aquesta assemblea en un context de lluita per la democràcia i els drets 

fonamentals. Uns  valors que l’associacionisme hem promogut al llarg de la nostra 

història i que a dia d’avui encara hem de defensar. 

Ha estat un any on les associacions hem estat al peu del canó a la nostra ciutat i al 

nostre país. Hem fet nostres els carrers per exercir els nostres drets i també hem fet 

nostres els espais de debat polític, per entre d’altres liderar unes noves normes de 

participació a la ciutat i impulsar iniciatives ciutadanes.  

Un 2017 de consolidació del nostre projecte col·lectiu i  

d’enfortiment de les associacions de la nostra ciutat.  

  

Montserrat Morera Isern 

Presidenta 
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2. Els espais de participació interns del CAB 

Al llarg del 2017 hem disposat de diferents espais de participació estables de 

l’organització.  

L’Assemblea es va celebrar el passat dilluns 6 d’abril de 2017 amb la participació de 19 

entitats membres. 

Hem realitzat tres trobades d’associacions: 

 12 de juliol a l’Espai Jove La Fontana. Vam treballar conjuntament el projecte 

territori de Torre Jussana. 

 23 d’octubre al Casal d’Infants del Raval. Vam fer seguiment de les accions del 

CAB. 

 14 de desembre a Calàbria 66. Vam presentar la Guia de Consum per 

associacions. 

La Junta Directiva administra, representa, gestiona i dirigeix les activitats de l'Associació. 

Aquesta ha estat integrada per:  

A 31 de desembre del 2017 la Junta presenta la següent composició:  

 

Càrrec Nom Entitat 

President Montserrat Morera Isern  Taula Entitats de Sarrià  

Vicepresident Ramon Nicolau Nos Federació Cat. Voluntariat Social 

Secretari Enric Canet Capeta ECAS 

Administració/Tresorer Joan Manel Valcárcel Parisi  

Secretariat Entitats Sants, Hostafrancs i 

la Bordeta 

Vocal Alfons Tiñena Plà Federació Ateneus Catalunya 

Vocal Montserrat Garcia Blasco ECOM 

Vocal Patricia Amiguet Adell CATFAC 

Vocal Juan Arumí Mitjavila FATEC 

 

https://tauladeentitats.wordpress.com/
http://voluntaris.cat/
http://acciosocial.org/
http://www.secretariat.cat/
http://www.secretariat.cat/
http://www.ateneus.cat/
http://www.ecom.cat/
http://catfac.org/
http://www.fatec.cat/


Informe de gestió 2017 - XII AGO CAB 

Torre Jussana - Dijous 12 d’abril de 2018 

5 

 

Les reunions des de la darrera assemblea del CAB han estat: Junta Directiva Ordinària 

24 d’abril de 2017, Junta Directiva Ordinària 18 de maig de 2017, Junta Directiva 

Ordinària 13 de juny de 2017, Junta Directiva Ordinària 12 de juliol de 2017, Junta 

Directiva Ordinària 12 de setembre de 2017, Junta Directiva Ordinària 17 d’octubre de 

2017, Junta Directiva Ordinària 14 de novembre de 2017, Junta Directiva Ordinària 29  

6, Junta Directiva Virtual 12 de gener de 2018, Junta Directiva Ordinària 29 de gener de 

2018, Junta Directiva Virtual 9 de febrer de 2018, Junta Directiva Ordinària 26 de febrer 

de 2018, Junta Directiva Virtual 9 de març de 2018, Junta Directiva Ordinària 19 de 

març de 2018,  

La participació al llarg d’aquest any ha estat la següent: 

JUNTA  abril 2017 – març 2018 
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TAULA ENTITATS SARRIÀ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

12 

FED CAT VOLUNTARIAT SOCIAL 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 
1 

12 

SECRETARIAT SANTS… 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

14 

ECAS 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 

11 

FEDERACIÓ ATENEUS CATALUNYA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
0 

8 

FATEC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 

2 

CATFAC 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
0 

3 

ECOM 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
6 

EQUIP  TÈCNIC 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 

 
TOTAL 8 7 8 8 6 7 6 6 10 7 6 7 6 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de gestió 2017 - XII AGO CAB 

Torre Jussana - Dijous 12 d’abril de 2018 

6 

 

3. El Pla Estratègic 2020 – La (R)evolució associativa 

Aquest any hem tancat el procés participatiu de construcció del Pla Estratègic 

del CAB – La (R)evolució associativa1. Aquest neix amb la voluntat de reforçar el CAB 

com agent estratègic i impulsor del canvi del sector associatiu. Per fer –ho realitat el pla 

defineix 4 eixos del pla (Identitat, Governança, Incidència Innovació i creixement).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Podeu consultar el Pla Estratègic – La (R)evolució associativa en aquest enllaç: 

https://www.dropbox.com/s/yg6xo7nslb21u92/La%20%28r%29evoluci%C3%B3%20associativa%20-

%20Pla%20Estrat%C3%A8gic%20CAB%202020%20%281%29.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/yg6xo7nslb21u92/La%20%28r%29evoluci%C3%B3%20associativa%20-%20Pla%20Estrat%C3%A8gic%20CAB%202020%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yg6xo7nslb21u92/La%20%28r%29evoluci%C3%B3%20associativa%20-%20Pla%20Estrat%C3%A8gic%20CAB%202020%20%281%29.pdf?dl=0
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4. La Xarxa d’Associacions 

 

a. La Xarxa d’Associacions de la ciutat 

Hem desenvolupat la funció de xarxa d’associacions vetllant per la interlocució 

associativa de forma general i en concret treballant aquests temes: 

 Hem promogut el seguiment des de la junta directiva del CAB de les entitats 
membres creant nous vincles de relació i prioritzant la dimensió territorial. 

 Els espais de participació formals del Consell d’Associacions de Barcelona. 

 Hem generat espais de treball interassociatiu per fer seguiment de temàtiques: 
o GT Ideari i governança CAB format per la FCVS, FAC, Taula 

d’Entitats de Sarrià, ECOM, Secretariat, CATFAC i ECAS. 

o GT Normes de Participació format per ECOM, CATFAC, 

Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, FAVB, FAPAC, CJB i Fundació 

CET10, Federació d’Entitats de Clot Camp de l’Arpa i Consell Municipal 

de Dones que no són membres del CAB 

o GT Finançament Associatiu format per FCD, FATEC, CJB, ECAS, 

FECARECAT, ECOM i Fedelatina. 

o GT Gestió de Torre Jussana format per FCD, FATEC, CJB, ECAS, 

FECARECAT, ECOM i Fedelatina, Taula d’Entitats de Sarrià, FAVB, FCVS 

i l’equip tècnic del CAB. 

 

b. Participació a xarxes de foment associacionisme 

Des del CAB hem participat activament en els següents espais de coordinació i treball 

amb diferents organitzacions per enfortir l’associacionisme i els valors vinculats al 

mateix.  

 La Xarxa d’Associacionisme de Catalunya 
(https://laxac.wordpress.com/) . Un espai format per 

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, Consell 

d’Associacions de Barcelona, Consell de la Joventut de 

Barcelona, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 

Ens de l’Associacionisme Cultural Català, Federació 

Catalana d’Entitats Corals, Federació d’Associacions de 

Gent Gran de Catalunya, Federació d’Associacions de 

Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, Federació 

d’Ateneus de Catalunya, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 

Federació Ecologistes de Catalunya, Lafede.cat (Organitzacions per a la Justícia 

Global), Moviment Laic i Progressista, Xarxa de Voluntariat Ambiental de 

Catalunya. Des del CAB, hem mantingut l’espai de coordinació assumint tasques 

de dinamització i gestió  de la secretaria. Hem realitzat 4 reunions al llarg del 

2018 en les que hem seguit diferents processos i dos posicionaments conjunts: 

 

http://cab.cat/Noticies/grup-de-treball-per-un-nou-model-de-subvencions.html
http://cab.cat/Noticies/grup-de-treball-per-un-nou-model-de-subvencions.html
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o Llei de Foment de l’Associacionisme. Hem fet seguiment del procés 

i elaborat propostes conjuntament a banda de generar un discurs conjunt 

recollit en el posicionament:  "Reforcem l’associacionisme: les 

associacions com a model democràtic i transformador!"2 

o Proposta de modificació de les bases de les subvencions 2017. 

Vam demanar la modificació de les bases de les convocatòries de 

subvencions, que es van veure afectades per l'aplicació del 155 i la 

intervenció del Govern de l'Estat Espanyol, per facilitar que la justificació 

permeti presentar despeses executades fins al 31 de març de 2018. 

 

 Plataforma de Gestió Ciutadana. Hem participat en l’espai de coordinació 

conjuntament amb la resta d’organitzacions i en els espais d’interl·locució amb 

l’administració. 

 COOP 57. FIARE. Hem participat a les assemblees d’ambdós espais. 

Participem com a usuaris dels serveis i com a eina per construir alternatives a la 

banca tradicional generant sinergies amb les associacions.  

 Xarxa d’Economia Solidària (XES) Hem participat de l’Assemblea, dels 

espais de seguiment del Balanç Social i de la Fira d’Economia Solidària 2017 

celebrada 

 Participació en campanyes i suport a plataformes. Al llarg de l’any hem 

participat i recolzat diferents plataformes i campanyes liderades per associacions. 

o Votxtothom (https://votxtothom.wordpress.com/). La Plataforma pel 

Dret a Vot de les Persones 

Estrangeres agrupa diferents 

organitzacions, col·lectius i 

persones que comparteixen la 

necessitat de prioritzar la 

reivindicació per al dret a vot de 

les persones estrangeres com 

quelcom imprescindible per 

esdevenir una democràcia real i una societat justa i igualitària. 

 

 

 

 

                                                           
2
    Podeu accedir al manifest en aquest enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFeaktMs0AVcQoajGC4rdbefBXHn5ATe9iUxvySq

3gzxI9dQ/viewform?c=0&w=1 

https://votxtothom.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFeaktMs0AVcQoajGC4rdbefBXHn5ATe9iUxvySq3gzxI9dQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFeaktMs0AVcQoajGC4rdbefBXHn5ATe9iUxvySq3gzxI9dQ/viewform?c=0&w=1
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o Stop Mare Mortum 

(http://www.stopmaremortum.org). La plataforma 

ciutadana que té per objectiu fomentar un canvi 

en les polítiques europees d’estrangeria i 

migratòries. El treball es basa en dos eixos: la 

sensibilització i formació de la ciutadania i la 

incidència política.  

 

o #OcupemLesRambles 

(http://favb.cat/articlescarrer/ocupemlesrambles-es-

presenta-davant-la-premsa-i-el-ve%C3%AFnat) Una 

iniciativa que va omplir les rambles, ocupant  aquest 

espai simbòlic de la ciutat contra la pujada dels preus 

de l'habitatge, la precarietat laboral, el descontrol de 

la gestió turística, la mercantilització de l'espai públic, 

la desigualtat i per recuperar la ciutat per al veïnat. 

 

o Volem acollir – Casa vostra, casa nostra  

(http://casanostracasavostra.com) vol donar continuïtat a aquesta 

força per canviar les polítiques de fronteres de la Unió Europea i 

per promoure l’acollida. 

 

 

 

 

o #DefensemBloc17. plataforma veïnal que vol donar a conèixer la 

problemàtica a la que s'encara el teixit associatiu d’Horta, i visualitzar la 

lluita, tant al barri com a altres moviments socials, entitats i col·lectius 

per la recuperació de l'edifici que ha estat fet servit des de fa més de 30 

anys, pels joves d'Horta i moltes entitats a la Plaça Eivissa, número 17. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stopmaremortum.org/
http://favb.cat/articlescarrer/ocupemlesrambles-es-presenta-davant-la-premsa-i-el-veïnat
http://favb.cat/articlescarrer/ocupemlesrambles-es-presenta-davant-la-premsa-i-el-veïnat
http://casanostracasavostra.com/
https://twitter.com/hashtag/DefensemBloc17?src=hash
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o Taula per la Democràcia. http://www.ugt-

cat.net/taulaperlademocracia/. Un conjunt d’organitzacions que Ens aplega 

la necessitat de donar una resposta unitària en defensa de les institucions 

catalanes, els drets fonamentals, el dret que té el poble català a decidir el 

seu futur polític i la democràcia. 

 

 

 

 

 

c. Xarxes Internacionals 

Com a membres de l’OIDP (Observatori Internacional de la Democràcia Participativa) 

vam participar a la Conferència internacional que es va celebrar a Montreal3 els passats 

16, 17, 18 i 19 de juny. 

La presidenta del CAB, Montserrat Morera va participar en dues ponències: 

 Les associacions, un motor 

potent per la participació a les 

ciutats, celebrada el 18 de 

juny. En aquesta hem 

presentat el propi Consell 

d'Associacions de Barcelona i 

les seves principals eines per 

enfortir les associacions, el 
Codi Ètic, el Panoràmic i 

Torre Jussana. http://oidp2017mtl.com/es/content/programa-

preliminar?field_selection_date_value_selective=18%20juin%202017 

 

 L’acció comunitària per transformar els barris. elaborada conjuntament amb 

la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització de l'Ajuntament de 

Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona, i amb el títol "L'acció Comunitària per 

transformar els barris" ens ha permès presentar l'experiència de l'Associació 

Àgora - l'Escola Adults de la Verneda. Podeu accedir a l'experiència presentada 

en aquest vídeo. Aquesta sessió també es va celebrar el 18 de juny4.  

 

                                                           
3 Podeu trobar més informació de la Conferència en aquest enllaç: http://oidp2017mtl.com/en 

4 Podeu accedir al programa  en aquest enllaç: http://oidp2017mtl.com/es/content/programa-

preliminar?field_selection_date_value_selective=18%20juin%202017 

http://www.ugt-cat.net/taulaperlademocracia/
http://www.ugt-cat.net/taulaperlademocracia/
http://www.codietic.cat/
http://www.elpanoramic.org/
http://tjussana.cat/index.php
http://oidp2017mtl.com/es/content/programa-preliminar?field_selection_date_value_selective=18%20juin%202017
http://oidp2017mtl.com/es/content/programa-preliminar?field_selection_date_value_selective=18%20juin%202017
http://governobert.bcn.cat/ca/participacio
http://governobert.bcn.cat/ca/participacio
http://www.edaverneda.org/edaverneda/
http://www.edaverneda.org/edaverneda/
https://youtu.be/Pp4DVq6qp-I
http://oidp2017mtl.com/en
http://oidp2017mtl.com/es/content/programa-preliminar?field_selection_date_value_selective=18%20juin%202017
http://oidp2017mtl.com/es/content/programa-preliminar?field_selection_date_value_selective=18%20juin%202017
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5. Eines de coordinació i comunicació 

En relació a les eines de coordinació i comunicació interna hem posat en marxa una 

sèrie d’eines que ens permeten millorar la comunicació amb les entitats membres: 

 Hem actualitzat del pla de comunicació a partir del Pla Estratègic aprovat. 

 Hem implementat el Butlletí d’Informacions Internes de caràcter quinzenal 
com a eina per compartir les informacions de l’organització. 

 Hem implementat un protocol de juntes directives virtuals definint com es 

participa d’aquestes i com es prenen les decisions. 

 Hem optimitzat eines per facilitar el treball col·laboratiu dels Grups de 

Treball: 

o Creació de grups de correus vinculats al domini cab.cat 

o Dropbox col·laboratiu 

 

 Web (www.cab.cat). Al llarg del 2017 hem publicat 98 notícies sobre activitat 

associativa i reflexions al voltant del sector, amb una mitjana de 584 usuaris 

mensuals. 

 

 Portal de Transparència: Hem Implementar 

modificacions web per auto acreditació de Transpar-ent. 

Hem elaborat el portal de transparència i hem acreditat 

l’esglaó 1 de Traspare-ent 

 

 

 

 

 

 Butlletí Informacions Associatives: Hem elaborat 8 

butlletins que recullen diverses notícies adreçades a les associacions de la ciutat amb 

490 subscriptors. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cab.cat/
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6. L’enfortiment del fet associatiu 

 

a. La gestió associativa de Torre Jussana 

Internament ens organitzem per serveis, a través dels quals i de forma transversal donem un 

suport integral a les associacions de la ciutat. Uns serveis, doncs, que es complementen els uns 

amb els altres, tant en la detecció de necessitats com en l’oferiment de possibles solucions.  

 

Els serveis que oferim pretenen fer front als reptes i oportunitats d’un sector en constant 

evolució com és l’associatiu. Per aquest motiu permanentment plantegem noves respostes a les 

demandes i necessitats que sorgeixen a les entitats.  

 

D’altra banda, l’aposta feta des de fa uns anys per disposar d’un CRM  (gestors de relacions amb 

les persones i organitzacions usuàries) ens ha   permès disposar d’informació més analítica sobre 

l’ús dels diferents serveis i recursos que oferim a les associacions, malgrat que la recollida de 

dades encara no sigui del tot completa.  

 

Les Principals dades 

 

2015 2016 2017 

10.424 persones ateses 12.108 persones ateses 12.221 persones ateses 

1.988 organitzacions han fet ús 

d’algun servei 

1.867 organitzacions han fet ús 

d’algun servei 

2.609 organitzacions han fet ús 

d’algun servei 

31,3% entitats de la ciutat han fet 

ús d’algun servei 

39% entitats de la ciutat han fet 

ús d’algun servei 

42,2% entitats de la ciutat han fet 

ús d’algun servei 

290 cessions d’espai a 60 entitats 310 cessions d’espai a 60 entitats 335 cessions d’espai a 60 entitats 

13 acompanyaments realitzats 10 acompanyaments realitzats 7 acompanyaments realitzats 

16 sol·licituds d’acompanyament 

rebudes 

38 sol·licituds 

d’acompanyaments rebudes 

30 sol·licituds d’acompanyaments 

rebudes 

1.323 assessoraments realitzats 2.009 assessoraments realitzats 1.900 assessoraments realitzats 

67 formacions realitzades 68 formacions realitzats 72 formacions realitzats 

72 notícies i 302 publicacions al 

tauler d’anuncis 

77 notícies i 403 publicacions al 

tauler d’anuncis 

71 notícies i 568 publicacions al 

tauler d’anuncis 

251.662 visites al web 248.479 visites al web 285.175 visites al web 

2.499 seguidors a facebook 2.794 seguidors a facebook 3.016 seguidors a facebook 

4.595 seguidors a twitter 5.330 seguidors a twitter 5.890 seguidors a twitter 
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En resum: 

 

 

 

 
 

 

 

Segons el Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2015 (Projecció estimada): 

 

 
  

Alguns dels serveis de Torre Jussana també estan oberts a d’altres formes jurídiques o 

institucions, més enllà de les associacions. El següent quadre exposa l’ús dels serveis més 

utilitzats del centre segons la fórmula jurídica de les entitats o institucions que n’han fet 

ús. 
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Usos dels serveis del centre per tipus d’organització 
 

 
 ASSESSO CESSIÓ 

ESPAIS 

FORM INFO TAULELL 

ANUNCIS 

Total 

Altres 10 4 27 38 2 81 

Altres AAPP   3 20 24 46 

Àrea/Departament/Direcció/ 

Servei/Programa/Aj. Bcn 

9 25 1 232 4 271 

Associacions 1.056 187 642 1.292 174 3.351 

Centres Educatius 15  2 23 2 42 

Clubs Esportius 11 1 10 21  43 

Col·legis Professionals 3  4 6 1 14 

Confederacions 3   5 1 9 

Cooperatives 14 16 11 51 16 101 

Empreses 5 4 3 44 17 73 

Equipaments Municipals 8 35 3 62 3 111 

Federacions 98 52 78 213 55 496 

Fundacions 81 14 82 349 249 775 

Generalitat de Catalunya    5 3 8 

Grups Informals 26  1 17 1 10 

Projectes no Constituïts 137  241 123  506 

(en blanc) 423 1 48 885 16 1.373 

Total general 1.900 335 1.162 3.390 569 7.356 
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ÀMBIT d’ACTUACIÓ SECTORIAL (més representats per servei) 

 INFO ASSESS FORM TAULELL 

ANUNCIS 

CESSIÓ 

ESPAIS 

PRÈSTEC ACOMP 

Altres 90 31 106 13 73   

Comunicació 23 9 4 1 5   

Cooperació al 

desenvolupament 
solidaritat i pau 

95 42 20 15   2 

Culturals 342 255 189 16 42 4 1 

Defensa i protecció 

dels animals 

19 40 19  1   

Drets humans 78 20 59 8 1  1 

Ecologistes i 

ambientals 

89 31 32 14 21   

Economia social 67 26 14 7 24 2  

Educació i formació 203 125 108 150 9 1  

Esportives 45 40 26  4   

Gènere 53 49 21 35 3   

Gent gran 29 16 12 14    

Gremis i 

professionals 

48 61 44 1   1 

Immigració 42 10 23 16  2  

Juvenils 90 64 33 34 4   

Orientació sexual 2 6 4     

Polítiques i sindicals 10 1 10 2    

Promoció de la 

ciutadania activa 

131 36 58 17 41 4 1 

Religioses 27 4 4     

Salut i discapacitats 301 188 148 66 24  4 

Suport social 188 77 74 77 49   

Veïnals 67 37 22 4 7   

(en blanc) 1351 732 132 79 27 7  

Total general 3.390 1.900 1.162 569 335 20  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de gestió 2017 - XII AGO CAB 

Torre Jussana - Dijous 12 d’abril de 2018 

16 

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ TERRITORIAL 

 INFO ASSES FORMA TAULELL 

ANUNCIS 

CESSIÓ 

ESPAIS 

PRÈSTEC ACOMP 

Barri 107 93 110 13 5   

Districte 57 48 44 7 42  1 

Ciutat 455 182 223 57 41 14 1 

Autonòmic 521 296 341 163 79  5 

Estatal 161 81 107 51 4 2  

Internacional 242 78 157 23 90 2 3 

(en blanc) 1847 1122 180 255 74 2  

Total general 3.390 1.900 1.162 569 335 20  10 

 

 

DISTRICTE ON L’ENTITAT TÉ LA SEU (entitats amb districte identificat) 

 INFO ASSESS FORMACIÓ TAULELL 

ANUNCIS 

CESSIÓ 

ESPAIS 

PRÈSTE

C 

ACOMP 

Ciutat Vella 509 211 110 175 51 4 2 

Eixample 331 215 167 54 10 5 5 

Gràcia 166 131 90 42 29   

Horta-Guinardó 189 95 63 5 116 4  

Les Corts 83 28 20 91 3   

Nou Barris 41 20 32 8 9  1 

Sant Andreu 61 63 65 10 4  2 

Sant Martí 144 103 138 20 4   

Sants-Montjuïc 171 113 107 39 32   

Sarrià-Sant 

Gervasi 

116 92 47 23 5   

(en blanc) 1579 829 323 102 72 7  

Total general 3.390 1.900 1.162 569 335 20  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de gestió 2017 - XII AGO CAB 

Torre Jussana - Dijous 12 d’abril de 2018 

17 

 

b. Enfortiment social de les associacions 

Des del CAB vetllem per l’enfortiment social sobretot vetllant i facilitant la capacitat 

d’incidència de les associacions tot millorant el seu reconeixement social i facilitant la 

millora del sector i les seves condicions. 

Al llarg del 2017 hem realitzat les diferents accions:  

i. Posicionaments sobre temàtiques associatives 

Hem elaborat quatre posicionaments davant de temes que afecten a les associacions de 

la ciutat. L’objectiu d’aquests és el de millorar la nostra incidència política i pública. 

o Subvencions. El CAB demana impulsar i reforçar les subvencions a 

projectes associatius de barri i acabar amb les subvencions a empreses 

privades http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/84-el-cab-demana-

impulsar-i-reforcar-les-subvencions-a-projectes-associatius-de-barri-i-acabar-

amb-les-subvencions-a-empreses-privades 

o Normes de Participació. Les associacions de Barcelona davant de 

l’aprovació de les normes de participació http://cab.cat/send/7-

posicionaments-cab/87-les-associacions-de-barcelona-davant-de-l-aprovacio-

de-les-normes-de-participacio 

o Demanda d’empara a l’Alcaldessa. http://cab.cat/send/7-posicionaments-

cab/102-alcaldessa-empareu-els-nostres-drets 

o Contra la intervenció de la democràcia, omplim els  carrers de 

mobilitzacions alegres i no violentes. http://cab.cat/send/7-posicionaments-

cab/103-contra-la-intervencio-de-la-democracia-omplim-els-carrers-de-

mobilitzacions-alegres-i-no-violentes 

 

ii. Vicepresidència associativa del Consell de Ciutat 

 Consell de Ciutat 

Des del CAB hem assumit la vicepresidència primera i la secretaria associativa amb 

l’objectiu es facilitar la coordinació associativa. A partir del segon semestre de l’any, 

l’activitat del Consell de Ciutat ha estat clarament marcada pel període convuls que hem 

viscut, i des del CAB hem promogut en el marc del Consell de Ciutat, diferents 

posicionament envers la situació política. Sobretot en relació a les càrregues policials del 

1 d’octubre, l’aplicació de l’article 155 per part del govern espanyol i l’empresonament 

dels presidents de l’ANC, Òmnium i d’una part del govern de Catalunya.  

En el marc de la Comissió Permanent es va acordar posicionament: 

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=192&ui=1527&page=2  

http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/84-el-cab-demana-impulsar-i-reforcar-les-subvencions-a-projectes-associatius-de-barri-i-acabar-amb-les-subvencions-a-empreses-privades
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/84-el-cab-demana-impulsar-i-reforcar-les-subvencions-a-projectes-associatius-de-barri-i-acabar-amb-les-subvencions-a-empreses-privades
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/84-el-cab-demana-impulsar-i-reforcar-les-subvencions-a-projectes-associatius-de-barri-i-acabar-amb-les-subvencions-a-empreses-privades
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/87-les-associacions-de-barcelona-davant-de-l-aprovacio-de-les-normes-de-participacio
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/87-les-associacions-de-barcelona-davant-de-l-aprovacio-de-les-normes-de-participacio
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/87-les-associacions-de-barcelona-davant-de-l-aprovacio-de-les-normes-de-participacio
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/102-alcaldessa-empareu-els-nostres-drets
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/102-alcaldessa-empareu-els-nostres-drets
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/103-contra-la-intervencio-de-la-democracia-omplim-els-carrers-de-mobilitzacions-alegres-i-no-violentes
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/103-contra-la-intervencio-de-la-democracia-omplim-els-carrers-de-mobilitzacions-alegres-i-no-violentes
http://cab.cat/send/7-posicionaments-cab/103-contra-la-intervencio-de-la-democracia-omplim-els-carrers-de-mobilitzacions-alegres-i-no-violentes
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=192&ui=1527&page=2%20
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En el marc d’un plenari extraordinari celebrat per aquest tema es va acordar aquest  

posicionament http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=192&ui=1548&page=1 

Com a CAB hem participat en els següents espais del Consell de Ciutat. 

 Grup de treball Espai Públic i convivència que va elaborar aquest informe.  

 Participació al Grup de treball de pressupostos i ordenances fiscals de 

l’Ajuntament. http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=212 

 Comissió Normes Reguladores de la Participació Ciutadana 

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=196 

 Grup de treball sobre la Implementació de les normes de Participació. 

 Comissió sobre un Nou Model de Subvencions. Hem liderat i coordinat 

aquest grup de treball  amb la finalitat de realitzar un seguit de propostes per a 

l’Ajuntament sobre el model de subvencions amb l’objectiu de millorar la 

convocatòria. http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=203 

 Grup de treball sobre desigualtats. Hem participat d’aquest grup que va 

elaborar un dictamen5 el passat juliol. 

 

 Grup de treball de visibilitat i comunicació del Consell de Ciutat. 

 Jornades del Consell de Ciutat. Vam participar en la definició i execució de les 

jornades celebrades el passat 10 de juny sota el títol “Repensant els Consells de 

Ciutat” 

 

                                                           
5 Podeu consultar el Dictamen en el següent enllaç: http://www.conselldeciutat.cat/site/files/191/2017-

Dictamen-Grup-Treball-Desigualtats-Vulnerabilitats.pdf 

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=192&ui=1548&page=1
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=212
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=196
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=203
http://www.conselldeciutat.cat/site/files/191/2017-Dictamen-Grup-Treball-Desigualtats-Vulnerabilitats.pdf
http://www.conselldeciutat.cat/site/files/191/2017-Dictamen-Grup-Treball-Desigualtats-Vulnerabilitats.pdf
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Més enllà del Consell de Ciutat representem a les associacions en els espais estratègics 

de participació municipals. 

 Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU). 

Participem representats per Alfons Tiñena amb l’objectiu d’apropar l’associacionisme al 

mon del coneixement. 

 

 Comissió impulsora de les Normes de Participació. 

Hem liderat el grup de treball associatiu que participa a la comissió impulsora que fa 

seguiment del procés d’elaboració de les Normes de Participació. Aquest grup està 

format per format per ECOM, CATFAC, Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, FAVB, 

FAPAC, CJB i Fundació CET10, Federació d’Entitats de Clot Camp de l’Arpa i Consell 

Municipal de Dones que no són membres del CAB. 

 

 Coordinació del grup de treball i elaboració de la documentació a nivell 

associatiu. 

 

 Seguiment  polític del procés i interlocució per fer present el posicionament 

associatiu. Fruit d’aquest objectiu hem elaborat diferents posicionaments al llarg 

de l’any. 

 

 Organització d’una sessió de debat 

sobre la proposta de Normes. 

Hem organitzat dues jornades. Una 

primera sessió de treball específica 

sobre la proposta de normes amb 

diferents associacions de la ciutat 

celebrada el passat mes de març a 

l’Espai Jove La Fontana. 

També hem organitzat una segona 

jornada , sobre les Noves formes 

d’incidència política en el marc 

de la nova normativa. Inicialment programada per l’octubre, es va posposar a 

inicis del 2018, degut a la dificultat d’organitzar actes al darrer trimestre del 2017 

pel context socio-polític. 
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iii. Exposició “Les associacions i els barris” 

En el marc del 10è aniversari del CAB hem dissenyat exposició formada per diferents 

plafons on és visualitza la trajectòria de l’entitat i la visió associativa de la ciutat.  Al llarg 

de l’any hem estat treballant en la producció d’aquesta i està pendent del tancament 

final. 

Aquesta exposició és de caràcter itinerant, amb l’objectiu que sigui acollida per les 

diferents coordinadores territorials de la ciutat, i començarà a circular durant el primer 

semestre de 2018. 

iv. Energies Comunitàries 

Hem participat a les diferents sessions d’Energies Comunitàries per fer arribar la mirada 

específica de les associacions en aquest espai. Conjuntament amb Torre Jussana vam 

coproduir el passat una sessió de treball sobre l’associacionisme i l’acció comunitària 

amb el títol «La visió associativa en les polítiques d’Acció Comunitària». Fruit de les 

conclusions vam concloure fer una segona sessió amb l’objectiu d’aprofundir amb el rol 

de les associacions en la política d’acció comunitària que està pendent d’executar-se. 

v. El Panoràmic  

El Panoràmic és una eina col·laborativa creada des del propi món associatiu per a 

generar coneixement útil que enforteixi les associacions. Per aconseguir-ho, realitza una 

recollida sistemàtica d’informació sobre la qual hi treballa per aconseguir visibilitat 

sectorial i eines de millora associativa.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Està liderat pel Consell d’Associacions de Barcelona -CAB- i compta amb la implicació 

tècnica d’entitats especialitzades en la recerca social del món associatiu, l’Observatori 

del Tercer Sector, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Ferrer i Guàrdia, 

Torre Jussana i la Fundació Bancària La Caixa. A més, té suport públic i privat 

per aconseguir els recursos econòmics per fer-ho realitat. 

  

Al llarg d’aquest any hem tancat l’edició 2016 del Panoràmic i hem realitzat el treball de 

camp de l’edició 2017. Malgrat que es tracta d’una eina de país, ens permet radiografiar 

la situació de l’associacionisme a la nostra ciutat i els seus principals reptes. D’altra 

http://cab.cat/
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.ferrerguardia.org/
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banda ens permet aprofundir en la situació de l’associacionisme dels diferents districtes 

de la ciutat. 

 

1. Les dades de l’edició 2016.  

En relació a l’edició que vam tancar durant el 2017 disposem de l’informe general i les 

dades que hem posat a disposició del Mapa d’Entitats de Barcelona. D’altra banda hem 

realitzat informes sobre la realitat associativa dels diferents districtes de la ciutat. 

 Informe Districte Ciutat Vella. Ciutat Vella és un dels districtes que 

concentra un major nombre d’entitats. Amb una estimació de 978 associacions, 

una per cada 102 habitants. Entre les novetats de l’anàlisi de l’edició d’enguany 

presentem l’anàlisi de les entitats de segon nivell o superior que tenen una 

presència molt important al districte. http://www.elpanoramic.org/wp-

content/uploads/2015/07/D1_2016_CiutatVella.pdf 

 Informe Districte Eixample. L’Eixample és el districte amb el major nombre 

d’associacions de la ciutat, el 18% del total. Us presentem en aquesta edició una 

anàlisi de les entitats que es poden correspondre a les entitats de base 

associativa. A l’Eixample, una de cada tres organitzacions són entitats de base, 

per sota del conjunt de la ciutat. http://www.elpanoramic.org/wp-

content/uploads/2015/07/D2_2016_Eixample.pdf 

 Informe Districte Sants-Montjuïc. S’estima que a Sants-Montjuïc hi ha 600 

entitats, una entitat per cada 302 habitants. El 84% de les entitats del districte 

són associacions de base, aquestes entitats presenten una articulació menor a la 

resta d’organitzacions analitzades. En el conjunt del districte, el 74% de les 

entitats formen part de, com a mínim, una organització de nivell superior. 

http://www.elpanoramic.org/wp-

content/uploads/2015/07/D3_2016_SantsMontjuic.pdf 

 Informe Districte les Corts. El 5% de les associacions de Barcelona tenen seu 

al districte, es calcula que hi ha 1 associació per cada 263 habitants. Entre els 

àmbits sectorials d’actuació predomina el d’acció social (26%), per sobre de la 

mitjana de la ciutat. http://www.elpanoramic.org/wp-

content/uploads/2015/07/D4_2016_LesCorts.pdf  

 Informe Districte Sarrià-Sant Gervasi. El 9% de les entitats de la ciutat 

tenen seu al districte. Aquestes presenten una edat mitjana de 27,9 anys, 4 punts 

per sobre del conjunt de la ciutat (25,3 anys). L’articulació de les entitats del 

districte és lleugerament inferior a la que es presenta al conjunt de la ciutat, el 

63% de les entitats de Sarrià-Sant Gervasi formen part, com a mínim, d’una 

http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D1_2016_CiutatVella.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D1_2016_CiutatVella.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D2_2016_Eixample.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D2_2016_Eixample.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D3_2016_SantsMontjuic.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D3_2016_SantsMontjuic.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D4_2016_LesCorts.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D4_2016_LesCorts.pdf
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organització de nivell superior. http://www.elpanoramic.org/wp-

content/uploads/2015/07/D1_2016_Sarria.pdf 

 Informe Districte Gràcia. El districte de Gràcia compta amb una estimació de 

550 organitzacions. Es caracteritza per un teixit associatiu molt dinàmic que es 

representa a través de l’anàlisi de la constitució de les organitzacions del 

districte, dues de cada tres entitats del districte es troben articulades, formant 

part, com a mínim d’una organització de nivell superior. 

http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D6_2016-Gracia.pdf  

 Informe Districte Horta-Guinardó. Al districte d’Horta-Guinardó s’estima 

que hi ha 385 entitats, representant el 7% del total de la ciutat. Gairebé 9 de 

cada 10 entitats del districte són entitats de base associativa. Entre els àmbits 

d’actuació en destaquen les entitats comunitàries i veïnals que representen el 

13% de les entitats del districte, un percentatge superior al que es presenta pel 

conjunt de la ciutat. http://www.elpanoramic.org/wp-

content/uploads/2015/07/D7_2016_HortaGuinardo.pdf  

 Informe Districte Nou Barris. Nou Barris concentra una quantitat estimada 

de 450 associacions, una per cada 366 habitants. El 81% de les entitats del 

districte són associacions de base associativa. El nivell d’articulació d’aquestes 

associacions és inferior al que presenten la resta d’organitzacions, 54% i 80% 

respectivament formen part de, com a mínim, una organització de nivell superior. 

http://www.elpanoramic.org/wp-

content/uploads/2015/07/D8_2016_NouBarris.pdf  

 Informe Districte Sant Andreu. A Sant Andreu es calcula que hi ha 385 

entitats, una per cada 381 habitants. La gran majoria són associacions de base 

associativa (91%), una proporció 13 punts percentuals per sobre del conjunt de 

la ciutat. El 62% de les entitats del districte formen part de, com a mínim, una 

organització de nivell superior. http://www.elpanoramic.org/wp-

content/uploads/2015/07/D9_2016_SantAndreu.pdf 

 Informe Districte Sant Martí. S’estima que a Sant Martí hi ha 637 entitats, 

una per cada 466 habitants, essent el tercer districte amb més entitats de la 

ciutat. El 30% de les entitats es van constituir abans dels anys 80, presentant una 

edat mitjana pel conjunt d’entitats districte superior a la que es dona a la ciutat. 

El 79% de les entitats del districte són associacions de base associativa. Aquestes 

associacions s’articulen en una proporció inferior a la resta d’organitzacions, 62% 

i 77% respectivament, formen part de com a mínim una organització de segon 

http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D1_2016_Sarria.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D1_2016_Sarria.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D6_2016-Gracia.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D7_2016_HortaGuinardo.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D7_2016_HortaGuinardo.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D8_2016_NouBarris.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D8_2016_NouBarris.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D9_2016_SantAndreu.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D9_2016_SantAndreu.pdf
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nivell. http://www.elpanoramic.org/wp-

content/uploads/2015/07/D10_2016_SantMarti.pdf  

 

2. Treball de camp 2017 

Aquest any hem reduït els esforços en el treball de camp de la ciutat i hem disposat del 

suport tècnic de tres professionals que ens ha permès apropar-nos als diferents 

districtes amb el doble objectiu d’actualitzar dades i de recollir formularis. 

D’altra banda em coordinat el treball de camp a nivell general que ens ha permès arribar 

a disposar de dades de més de 2.300 entitats per elaborar la diagnosi del 2017. 

3. Presentació de les dades 

El tancament del Panoràmic el farem al llarg del 2018. Fins ara hem fet una primera 

presentació de les dades de cultura popular en el marc del Som Cultura 2018 el passat 

25 de gener de 2018. 

També vam fer la presentació 

conjuntament amb del d’’El Panoràmic 

2016 de les entitats de dones’6. Una 

investigació que ens ajuda a aprofundir 

en el coneixement del teixit associatiu 

femení i donar visibilitat a la realitat i 

els reptes de l’ampli i divers conjunt 

d’entitats de dones que treballen en 

favor de la igualtat efectiva entre dones i homes. 

c. Enfortiment econòmic de les associacions 

Les associacions necessitem, per millorar la nostra capacitat d’incidència i independència 

poder ser autònoms i disposar de més capacitats financeres, sobretot en relació amb 

l’economia social i solidària. En aquest sentit hem treballat en tres línies: 

 Aportar reflexions i eines per desenvolupar un debat sobre el model de 

subvencions. 

 Donar resposta a la necessitat de millorar el finançament privat del sector. 

 Mantenir i generar acords de col·laboració amb l’economia social i solidària 

                                                           
6 Podeu consultar l’Informe “El Panoràmic 2016 de les entitats de dones” en aquest enllaç: 

http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/El-Panor%C3%A0mic-de-les-entitats-de-

dones_2016.pdf 

http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D10_2016_SantMarti.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/D10_2016_SantMarti.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/El-Panor%C3%A0mic-de-les-entitats-de-dones_2016.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/El-Panor%C3%A0mic-de-les-entitats-de-dones_2016.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/El-Panor%C3%A0mic-de-les-entitats-de-dones_2016.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/El-Panor%C3%A0mic-de-les-entitats-de-dones_2016.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/El-Panor%C3%A0mic-de-les-entitats-de-dones_2016.pdf
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i. Propostes nou model de subvencions 

Hem impulsat i liderat un grup de treball d’associacions del CAB, obert a entitats del 

Consell de Ciutat. L’informe final el podeu trobar en aquest enllaç: 

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/203/Informe-GT-Subvencions-juliol-2017.pdf  

ii. L’anàlisi de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 

2017 

Hem elaborat la diagnosi sobre les 

subvencions municipals que ens permet 

definir propostes de millora. Aquest informe 

el fem conjuntament amb la Fundació 

Francesc Ferrer i Guàrdia. Podeu accedir a 

l’informe en aquest enllaç: 

http://cab.cat/summary/6-publicacions/109-

informe-subvencions-2017  

iii. Jornades Mecenatge a Barcelona 

Donant resposta a la mesura 117 del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona hem 

elaborat una proposta sobre com potenciem el Mecenatge a Barcelona conjuntament 

amb la Fundació PIMEC. Malauradament i, degut al context sociopolític hem aplaçat la 

celebració de la jornada al primer trimestre del 2018. Organitzarem una jornada de 

debat per generar xarxa amb d’altres actors estratègics en la possible agència: Fundació 

Catalunya Cultura, PIMEC Comerç, Administració Municipal. 

iv. Eines de gestió de l’economia social i solidària 

Iniciem un cicle de jornades obertes a les nostres entitats amb noves eines, debats i 

discursos per enfortir les federacions. Plantegem espais de debat i treball concrets que 

aportin noves eines per millorar la gestió de les entitats del CAB, així com espais que 

ens permetin generar sinergies amb d’altres agents. 

 Presentació de Sinèrgia CRM. 

Una jornada centrada a explicar 

l’eina de SinergiaCRM a les principals 

associacions de la ciutat que es va 

celebrar el passat 31 de març a 

Torre Jussana. 

 

 

http://www.conselldeciutat.cat/site/files/203/Informe-GT-Subvencions-juliol-2017.pdf
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 Catàleg d’Eines de gestió - Riscos laborals. Una sessió adreçada a 

les associacions per presentar les obligacions en relació als riscos laborals 

i presentar els serveis de l’única cooperativa de l’economia social que pot 

oferir-los que vam celebrar a Torre Jussana el passat 24 de novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Catàleg d’Eines de gestió – Les assegurances per associacions. 

Una sessió adreçada a associacions presentant l’oferta d’assegurances 

ètiques existents a càrrec del companys d’ARÇ. 

 Som Part del Canvi. Amb l’objectiu de fomentar que més entitats 

consumeixin de forma positiva i, alhora, que cada entitat ho faci en més 

àmbits, hem participat de Som part del canvi!, Guia pràctica de consum 

conscient i economia solidària per a associacions, editada conjuntament per 

Opcions, el Servei Civil Internacional i el Grup cooperatiu Ecos. Fruit 

d’aquesta col·laboració vam participar en l’edició i la presentació de l’eina 

a les associacions en el marc d’una trobada d’Associacions del CAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grupecos.coop/wp-content/uploads/2018/01/guiaconsum_baixa-2.pdf
http://grupecos.coop/wp-content/uploads/2018/01/guiaconsum_baixa-2.pdf
http://opcions.org/
http://sci-cat.org/
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d. Enfortiment democràtic de les associacions 

Les associacions som escoles de democràcia, però per que sigui així cal exercir la 

democràcia i fer-ho visible. Des del CAB treballem col·lectivament per la millora de les 

nostres associacions des de la promoció del Codi Ètic de les Associacions. 

i. El Codi ètic de les associacions 

El projecte està en procés de replantejament ja que venim d’un treball per fer el pas del 
de Barcelona cap a l’àmbit català a través de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya 

(XAC) i per altra la possibilitat que a nivell de Barcelona l’Oficina del Codi ètic 

s’incorporés dins els serveis tècnics de Torre Jussana amb el nou projecte de gestió 

cívica, tenint en compte que els dos projectes són governats per les associacions de la 

ciutat. Tot plegat ha fet que no s’hagin renovat els actuals membres de la Comissió, 

aquests havien finalitzat els dos mandats establerts i per altra la plataforma que lidera el 

pas a l’àmbit català no hagi fet més passes degut a prioritzar altres accions davant la poca 

operativitat governamental que tenim al país, en els aspectes més estratègics.  

Malgrat tot, s’han ates les diferents demandes d’assessorament i suport que han 
sol·licitat les associacions o la mateixa administració municipal. A nivell comunicatiu 

s’han mantingut les  dues vies de relació, la presencial amb l’entrevista i el contacte amb 

les associacions que volen formar part del projecte i la comunicació virtual a través de la 

pàgina web i el canal de twitter. Aquests centrats en l’oferta d’informacions d’interès 

pels òrgans de govern de les entitats sobre temes de gestió, formació i bones 

pràctiques, però també en la difusió d’actes destacats d’aquestes organitzacions. Com 

impacte a la pàgina web (www.codietic.cat) l’any 2017 no hem fet l’habitual mitjana ja 

que s’han publicat poques noticies, 14 en total.  Pel que fa al número de seguidors a les 

xarxes aquests han estat 2.093 a twitter i a 814 a LinkedIn, però amb una dedicació 

mínima.  

Referent a la formació s’ha continuat acompanyant a totes aquelles entitats que ho han 

necessitat, ja sigui a nivell d’assessoraments o derivant-les a formacions que hem incidit i 

que es realitzen des de Torre Jussana – Centre de serveis a les associacions. Aquestes 

es centren en dos aspectes molt concrets: La renovació a les Juntes directives i la 

realització de les memòries anual, com elements importants de transparència i millora 

democràtica. 

Pel que fa a les noves incorporacions d’aquest any han estat 1 federació i 3 associacions: 

Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent –FCD, Associació Centre 

d’Ecologia i Projectes Alternatius – CEPA, Associació PROiNFANTS i Associació de 

Veïns Congrés-Indians. 

Per l’altra banda hi ha 4 associacions que estan en la fase de sol·licitud, havent presentat 

tota la documentació i ara pendent que la nova comissió doni el vist-i-plau. 

 

 

http://www.codietic.cat/
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El retrat de les entitats adherides a 31 de desembre de 2017 és el següent:     

- Associacions:  131 (40 declarades d'utilitat pública)  

- Federacions:      29 (4 declarades d'utilitat pública)                                                 

- Fundacions:       19 

- Inscrites en el registre d'ONGD: 26 (22 associacions i 4 fundacions)  

- Persones associades:      208.707 

- Persones assalariades:     10.300 

- Persones voluntàries:       13.750 

- Persones en Juntes directives:  1.348 (mitjana membres entitat: 8,2)  

- Pressupost global: 151,9 milions d’euros  

- Ús de finances ètiques:  17 (10 associacions i 7 federacions)  

- Antiguitat mitjana de les entitats:  31 anys (El 34% són creades els anys 90)  

Els cinc àmbits més representats: 

- Salut i discapacitats:  45 

- Acció cultural: 25 

- Acció social: 21 

- Veïnal: 18 

- Cooperació, Pau i Drets humans: 15 

  La dimensió de les entitats per pressupost : 

 - Micro (fins a 10.000 €):  22 

- Petita (de 10.000 a 100.000 €):   48 

- Mitjana (de 100.000 a 300.000 €):   37 

- Gran (més de 300.000 €):  20 

- Molt gran (més de 1.000.000 €):  19 

- No hi ha dades econòmiques: 31 
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D’altra banda seguim treballant l’adhesió de les Federacions del CAB al Codi ètic, 

actualment les associacions adherides són les següents: 

 

Entitats CAB adherides al Codi ètic a 2017 Estat 

Consell de Joventut de Barcelona - CJB 1 

Coordinadora d'Associacions per la Llengua - CAL 0 

Coordinadora d'Entitats del Poble Sec 1 

Coordinadora d'Entitats d'Horta 0 

ECAS- Associació d'Entitats Catalana d'Acció Social 0 

Fedelatina - Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña 0 

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona - FAVB 1 

Federació Catalana de Donants de Sang 0 

Federació Catalana de Drogodependències - FCD 1 

Federació Catalana de la Unió de Jubilats i Pensionistes 1 

Federació Catalana de Voluntariat Social - FCVS 1 

Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya - CATFac 0 

Federació d'Associacions Culturals i Educatives per a persones Adultes - FACEPA 1 

Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya - FATEC 1 

Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya - FaPaC 1 

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya - FAGIC 1 

Federació d'Ateneus de Catalunya - FAC 0 

Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran - FOCAGG 0 

Federació ECOM 1 

Federació Francesc Layret Cocemfe Barcelona - COCEMFE 0 

Federación de Casas Regionales y Entidades Culturales en Catalunya 1 

Martikoor 0 

Moviment Laic i Progressista - MLP 1 

Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta 1 

SOS Racisme 1 

Taula d'Entitats de Sarrià 0 

Unió d'Entitats de La Marina 1 

Vern - Coordinadora d'Entitats de La Verneda 1 

Voluntaris 2000 1 

Xarxa d’Economia Solidària - XES 0 

Total Adherides 18 



 
 

7. Els nostres números 

Pressupost CAB 2017 
        Pressupost Pressupost  Pressupost Execució Total Execució TJ Execució CAB 

Despeses 2017 2017 TJ 2017 CAB 2017 2017 TJ 2017 CAB 

Personal           363.305,33 €    330.553,82 €      32.751,51 €         322.198,39 €            299.027,06 €          23.171,33 €  

Equip tècnic           361.805,33 €    329.053,82 €       32.751,51 €         320.855,91 €            297.684,58 €           23.171,33 €  

Gestió prevenció riscos laborals               1.500,00 €        1.500,00 €                 -   €             1.342,48 €                1.342,48 €                     -   €  

Gestió i Infraestructura             72.060,66 €      10.721,00 €      61.339,66 €         102.410,61 €              12.185,49 €          90.225,12 €  

Subministraments                 710,00 €          710,00 €                 -   €               319,14 €                  319,14 €                     -   €  

Assegurances               2.411,00 €          411,00 €        2.000,00 €             2.250,41 €                  352,01 €            1.898,40 €  

Cessió espai                 100,00 €                 -   €           100,00 €                      -   €                         -   €                     -   €  

Material Oficina                 400,00 €                 -   €           400,00 €               334,19 €                    59,34 €               274,85 €  

Correus-Missatgeria                 220,00 €                 -   €           220,00 €               331,21 €                         -   €               331,21 €  

Eina CRM               1.800,00 €        1.800,00 €                 -   €             3.390,60 €                3.390,60 €                     -   €  

Impressions                 600,00 €                 -   €           600,00 €               567,49 €                 567,49 €  

Web                 600,00 €                 -   €           600,00 €             4.486,90 €                  847,65 €            3.639,25 €  

Contractació de serveis estructura             13.250,00 €        7.800,00 €        5.450,00 €           12.418,94 €                7.216,75 €            5.202,19 €  

Gestoria               5.000,00 €        5.000,00 €                 -   €             4.475,60 €                4.475,60 €                     -   €  

Auditoria               2.800,00 €        2.800,00 €                 -   €             2.741,15 €                2.741,15 €                     -   €  

Pla comunicació               5.050,00 €                 -   €        5.050,00 €             4.622,10 €              4.622,10 €  

Manteniment informàtic                 400,00 €                 -   €           400,00 €               580,09 €                 580,09 €  

Contractació de serveis projectes 

CAB             51.969,66 €                 -   €      51.969,66 €          78.311,73 €                         -   €          78.311,73 €  

Panoràmic             42.569,66 €                 -   €       42.569,66 €           70.570,99 €             70.570,99 €  

Aplicatiu Codi Ètic               3.000,00 €                 -   €        3.000,00 €                      -   €                       -   €  

Informe anàlisis subvencions 2016               1.300,00 €                 -   €        1.300,00 €             1.243,22 €              1.243,22 €  

Pla Estratègic CAB               1.500,00 €                 -   €        1.500,00 €             1.412,75 €              1.412,75 €  

Exposició 10 anys CAB               3.600,00 €                 -   €        3.600,00 €             5.084,77 €              5.084,77 €  

Contractació de serveis projectes 
TJ             34.900,00 €      34.900,00 €                 -   €            7.145,07 €               7.145,07 €                     -   €  

Panoràmic                       3.960,07 €    

Formació                       3.185,00 €    

Altres (formació, 
representacions,...)              1.300,00 €          700,00 €           600,00 €            2.869,95 €                  225,70 €            2.644,25 €  

Despeses Bancàries              1.200,00 €                 -   €        1.200,00 €            2.159,56 €              2.159,56 €  

Amortització Equips Informàtics                 581,71 €                 -   €           581,71 €               561,79 €                 561,79 €  

Dotació Material Informàtic                        -   €                 -   €                 -   €          34.839,00 €              34.839,00 €                     -   €  

Total               473.348 €        341.975 €           96.473 €         472.184,37 €            353.422,32 €        118.762,05 €  
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31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 

Ingressos 2017  2017 TJ   2017 CAB  2017 2017 TJ 2017 CAB 

Quotes entitats              8.000,00 €                 -   €        8.000,00 €            7.500,00 €                         -   €            7.500,00 €  

Subvencions públiques           423.010,00 €    362.900,00 €      60.110,00 €         408.399,00 €            348.289,00 €          60.110,00 €  

Conveni Ajuntament CAB             40.110,00 €                 -   €      40.110,00 €           40.110,00 €             40.110,00 €  

Conveni Ajuntament Cogestió TJ           228.600,00 €    228.600,00 €                 -   €         266.700,00 €            266.700,00 €    

Conveni Ajuntament Gestió associativa           134.300,00 €    134.300,00 €                 -   €           46.750,00 €              46.750,00 €    

Conveni Aj Gestió associativa Mat Informàtic                34.839,00 €              34.839,00 €    

Acció Cívica i Ciutadana - Generalitat             20.000,00 €                 -   €      20.000,00 €           20.000,00 €             20.000,00 €  

Aportacions pivades             27.000,00 €                 -   €      27.000,00 €          22.000,00 €                         -   €          22.000,00 €  

Fundació La Caixa 2016             25.000,00 €                 -   €      25.000,00 €           20.000,00 €             20.000,00 €  

Obrador Tercer Sector Ambiental               2.000,00 €                 -   €        2.000,00 €             2.000,00 €                         -   €            2.000,00 €  

Prestació Serveis              5.380,00 €       3.900,00 €        1.480,00 €          29.455,24 €               5.133,32 €          24.321,92 €  

Consergeria TJ               3.900,00 €        3.900,00 €                 -   €             1.460,90 €                1.460,90 €                     -   €  

Formació                        -   €                 -   €                 -   €             3.672,42 €                3.672,42 €                     -   €  

Gestió assegurances (Arç Coop)               2.600,00 €       1.300,00 €        1.300,00 €             1.098,53 €                         -   €            1.098,53 €  

Gestió Riscos Laborals (SEPRA)                 180,00 €                 -   €           180,00 €               187,50 €                         -   €               187,50 €  

Projecte Panoràmic                        -   €                 -   €                 -   €           20.054,34 €                         -   €           20.054,34 €  

Altres                        -   €                 -   €                 -   €             2.981,55 €                         -   €            2.981,55 €  

Total               463.390 €        366.800 €           96.590 €         467.354,24 €            353.422,32 €        113.931,92 €  

  

   

- 4.830,137    

   

 

 

                                                           
7 Pendent facturació Panoràmic 2017 per import de  5.068,66 euros 



 
 

Balanç Situació a 31 de 

desembre del 2017 
    

     

ACTIU   PASSIU  

     

Concepte Euros  Concepte Euros 

     

ACTIU NO CORRENT 5.953,26 €  PATRIMONI NET 54.660,19 € 

Immobilitzat 5.929,22 €   Fons Propis 19.821,19 €  

Inversions Financeres Ll/Term 24.04 €  - Altres exercicis 24.651,32 €  

ACTIU CORRENT 207.918,19 €   - Romanent de l'exercici -4.830,13 €  

Deutors 195.626,14 €   -Subvenció inversions 34.839,00 €  

- Quotes/Clients pendents cobrament 20.998,75 €   Creditors a Curt Termini 159.211,26 €  

- Subvencions pendents de cobrament 174.627,39 €   - Deutes Curt Termini Ent.financeres 47.401,23 €  

- Col·laboració Privades 0,00 €   - Creditors Varis 92.022,82 €  

   -Altres Deutes Administració Pública 19.787,21 € 

Tresoreria 12.292,05 €     

     

TOTAL 213.871,45 €    TOTAL 213.871,45 €  

 

 

 

 

 

 



Informe de gestió 2017 - XII AGO CAB 

Torre Jussana - Dijous 12 d’abril de 2018 

32 

 

Resum despeses 2017: 
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Resum ingressos 2017: 
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a. Auditoria i Balanç Social 

Amb data 28 de febrer de 2018 es va elaborar l’informe que acredita l’auditoria de la 

nostra entitat incloent aquests comptes anuals. L’auditoria ha estat elaborada per 

“González & CIA Auditors” – ROAC 162058. 

D’altra banda, com cada any vam fer el Balanç Social del tancament del 2016 (elaborat al 

2016) que podeu consultar en aquest enllaç: http://www.cab.cat/download/4-

documentacio-sobre-el-cab/106-balanc-social-cab-2016 

b. L’equip tècnic 

A continuació presentem l’equip tècnic del CAB durant el 2017 i el sou brut: 

 

 

 

 

                                                           
8 Podeu consultar l’informe dels auditors en el següent enllaç: http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-

el-cab/111-informe-auditors-2017 

Càrrec Nom 

Direcció CAB / Gerència Torre Jussana Miky Aragón 

Coordinació projectes - Torre Jussana / Codi Ètic Ramon Torra 

Oficial administratiu Torre Jussana / CAB Conxita Mensa 

Tècnica projectes - Assessorament jurídic Torre Jussana Aina Vera 

Tècnica projectes - Assessorament econòmic  Torre Jussana Helena Casellas 

Tècnica projectes - Acompayament Torre Jussana Cira Piquer 

Tècnic projectes - Recerca Torre Jussana Carles Viñas 

Tècnic projectes - Formació Torre Jussana Xavier Oller 

Tècnica projectes - Formació Torre Jussana Ariardna Aragay 

Tècnic projectes - Comunicació Torre Jussana Joan Vilaplana 

Informador - Torre Jussana Adrià Manresa 

Controlador de Sales - Torre Jussana - Caps de setmana Manuel Gallego 

http://www.cab.cat/download/4-documentacio-sobre-el-cab/106-balanc-social-cab-2016
http://www.cab.cat/download/4-documentacio-sobre-el-cab/106-balanc-social-cab-2016
http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/111-informe-auditors-2017
http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/111-informe-auditors-2017
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Càrrec Sou brut 2017 

Direcció CAB / Gerència Torre Jussana          27.849,05 €  

Coord. projectes - Torre Jussana / Codi Ètic          25.839,04 €  

Oficial administratiu CAB (20 h)          10.238,73 €  

Oficial administratiu TJ (10 h)            1.690,74 €  

Tècnica Projectes - Assessoraments TJ          22.628,96 €  

Tècnica Projectes - Assessoraments TJ          22.628,96 €  

Tècnica Projectes - Acompanyament TJ          18.404,89 €  

Tècnic Projectes - Recerca TJ          22.628,96 €  

Tècnic Projectes - Formació TJ          22.628,96 €  

Tècnica Projectes - Formació TJ (25 h)          22.628,96 €  

Tècnic Projectes - Comunicació TJ          22.628,96 €  

Informador TJ          10.514,28 €  

Controlador Sales TJ (20h mensuals febrer- agost 

/ Set - des 20h setmanals i Caps de setmana)            4.485,29 €   
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c. Amb qui col·laborem 

Finalment exposem les diferents relacions que tenim amb d’altres organitzacions. 

Entitat Tipus de relació 

La Caixa Econòmic i col·laboració 

Observatori Tercer Sector Econòmic i col·laboració 

Fundació Ferrer i Guàrdia Econòmic i col·laboració 

Fundació Pere Tarrés Econòmic i col·laboració 

Obrador del Tercer Sector Ambiental Econòmic 

Arç Corredoria Assegurances Econòmic i col·laboració 

Coop de Mà Col·laboració 

Sepra  Econòmic i col·laboració 

Iwith Col·laboració 

Caliu Col·laboració 

Escola El Sol Econòmic i col·laboració 

Ens Comunicació Col·laboració 

XES Col·laboració 

Promoètic  Col·laboració 

Associació Sinergia  Socis 

Xarxa d'Associacionisme de Catalunya Membres de la plataforma informal 

Plataforma de Gestió Ciutadana Membres de la plataforma informal 

Xarxa d'Economia Solidària Socis 

FIARE Socis 

Coop 57 Socis 

Observatori Internacional Democràcia Participativa Socis 



 
 

d. Els nostres proveïdors 

A continuació mostren la nostra relació amb proveïdors i proveïdores segons siguin 

empresa, membres de l’economia social i solidària i/o professionals.  

Serveis Empresa 
Economia Social Professional 

Assegurances 
  

ARÇ COOP 
  

Gestió Laboral i Comptable   
Gestió de Fundacions i Associacions, S.L.   

Riscos Laborals 

 

SEPRA COOP 
  

Telefonia   
Eticom som connexió   

CRM   Associació Sinergia TIC 
  

Serveis bancaris La Caixa 
    

Serveis Bancaris 
  

FIARE 
  

Serveis Bancaris 
  

COOP57, SCCL 
  

Auditoria González Auditors 
    

Comunicació Think O’clock 
    

Informàtica Etic pc 
    

Programari Informàtic Software del Sol 
    

Missatgeria   
Trèvol   

Web (Domini) Nominalia, S.L. 
    

Web (Hosting) Tropical Server, 

S.L.     

Material Oficina 
  

Abacus, SCCL 
  

Correus Correus   
  

Impressió Copyblau, S.L.     
    

Suport Esdeveniments Airun 
    

Suport Informes   
FFG   

Suport Pla Estratègic   
HOBEST, SCCL   

Projecte Panoràmic   
OTS   

TOTALS 10 12 0 
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En conveni amb:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:  

 

 


