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1 | INTRODUCCIÓ
“L’associacionisme té per a tothom camins oberts”. Així vam acabar el 2018 i al llarg
del 2019 hem seguit aquests camins tot potenciant espais de trobada que ens han ajudat
a enfortir-nos.
Ho hem fet donant continuïtat als 4 eixos del pla estratègic del CAB: La (R)evolució
Associativa (Identitat, Governança, Incidència i Innovació i creixement).Aquest curs ens
hem centrat en millorar la capacitat d’incidència de l’associacionisme i ajudar a consolidar
espais de coordinació associativa.
En concert hem treballat les següents prioritats:
»» Hem finalitzat el procés de modificació
estatuts
»» Hem treballat la incidència política en les
eleccions municipals
»» Hem donat continuïtat al procés de
reflexió en relació a l’acció comunitària i
l’associacionisme
»» Hem consolidat noves línies de treball per
fomentar el finançament associatiu
»» Hem acompanyat la vertebració associativa
de les entitats de gent gran
»» Hem iniciat el disseny del 3er Congrés
d’Associacions.
»» Hem consolidat la Xarxa de Festes Majors.
»» Hem impulsat els serveis a les associacions que oferim des de Torre Jussana.
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2 | LA XARXA
D’ASSOCIACIONS
2.1 LA XARXA D’ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT
Hem treballat coordinadament per enfortir la xarxa d’associacions de la ciutat i
representant-la davant de tercers1.
SOM LA PLATAFORMA ASSOCIATIVA DE BARCELONA!
29 ORGANITZACIONS

que representen prop
de 1.900 entitats

40%

de les associacions de la ciutat de Barcelona
estan vinculades al CAB

Per enfortir aquesta xarxa hem fet les següents accions:
→→ La Junta Directiva del CAB ha fet seguiment de les entitats membres, creant nous
vincles de relació i participant en espais de representació.
→→ Hem prioritzat el coneixement de les coordinadores d’associacions territorials i el
suport a aquestes per crear nous vincles i incorporar-les al CAB.
→→ Al llarg del curs hem impulsat aquests grups de treball:
»» GT IDEARI I GOVERNANÇA – ESTATUTS CAB. La proposta del procés de modificació
dels estatuts va permetre fer un debat col·lectiu sobre com treballar els reptes de
la governança fent les modificacions necessàries per adaptar-nos a la realitat actual,
sobretot en relació a la incorporació de la perspectiva de gènere i la modificació de
la seu fiscal. El procés es va fer a distància i amb diferents trobades2:
›› Trobada oberta per treballar els temes d’ideari als estatuts. Dilluns 14 de gener de
2019 a les 17h.
›› Trobada oberta per treballar els temes de governança dels estatuts. Dilluns 18 de
febrer de 2019 a les 17h.
›› Trobada d’entitats per fer proposta de tancament Dilluns 25 de febrer de 2019
a les 17h.
1 Podeu fer seguiment de les reunions i trobades en el següent enllaç: https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/oH8fqfLYQEwrDnk
2 Podeu trobar més informació del procés en aquest enllaç: http://cab.cat/article/trobada-dentitats-del-cab-modificar-els-estatuts-14de-gener-les-17h-torre-jussana
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»» GT FINANÇAMENT ASSOCIATIU. Ens hem trobat a partir del lideratge de la junta

tant per la preparació de la sessió amb PIMEC com per fer el seguiment de l’estudi
de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

»» GT FESTES MAJORS. Al llarg d’aquest any ens hem trobat de forma no presencial
coordinant el projecte d’una Xarxa d’entitats de festes majors i un web de referència
i recursos. Les entitats impulsores han estat FAECH i el Secretariat de Sants.
»» GT D’ACCIÓ COMUNITÀRIA. Al llarg del curs hem coordinat la participació a les
Energies Comunitàries i la redacció d’un document sobre l’Associacionisme i
l’Acció Comunitària que vam fer el passat dijous 26 de setembre. Les entitats que
han participat d’aquest grup han estat Coordinadora d’Entitats d’Horta, ECAS, La
Marina, Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
»» GT LLEI DE FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME. Aquest grup s’ha reunit en el marc
de La XAC. Ens hem trobat un cop presencialment i després hem seguit el procés
des de la distància a l’espera que s’activi un altre cop el procediment de la llei.
»» GT ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. Ens hem coordinat per fer seguiment de
l’estratègia de ciutat d’enfortiment de l’economia social i solidària. Les entitats que
estan participant d’aquest espai són: FCVS, ECOM, CJB.
Durant el 2019 s’han realitat 15 juntes directives (4 virtuals, una d’extraordinària sense
equip tècnic i 10 d’ordinàries).
Participació a les Juntes Directives:
NOM

ENTITAT

Nº

COMENTARIS

Montse Garcia

ECOM

0

Fins el 17 de juny 2019

Ester Bosch

Federació d'Ateneus de Catalunya

4

Fins el 15 de juliol 2019

JM. V. Parisi

Secretariat Sants, Hostafrancs i la
Bordeta

13

Montserrat Morera

Taula d'Entitats de Sarrià

13

Enric Canet

ECAS

14

Albert Francolí

FCVS

11

Joan Arumí

FATEC

4

Pati Amiguet

CATFAC

0

Joan Bordetas

FAVB

12

Toni Reig

Coordinadora Entitats Poble Sec

9

A partir del 8 de juliol

Miky Aragón

Direcció CAB

13

Veu sense vot

Ramon Torra

Direcció TJ

10

Veu sense vot
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En relació a la participació per gènere, fins el juliol de 2019 el 36% eren dones (d’un total
d’11 integrants). A partir de juliol només hi ha hagut una dona (11% de les persones que en
formen part).
D’altra banda, des de la darrera assemblea hem fet 121 actuacions des de la junta
directiva (reunions, trobades, etc). D’aquestes 66 han estat en espais d’interlocució i
representació davant l’administració i 55 han estat espais interassociatius.

2.2 PARTICIPACIÓ A XARXES DE FOMENT
ASSOCIACIONISME
Des del CAB hem participat en diferents espais de coordinació i treball amb diferents
organitzacions per enfortir l’associacionisme i els valors vinculats al mateix.
→→ La XARXA D’ASSOCIACIONISME DE CATALUNYA és un espai de
coordinació i intercanvi entre diferents federacions i plataformes
d’entitats de base associativa per compartir necessitats i reptes
conjunts. Al llarg d’aquest any ens hem trobat en dues ocasions per
treballar la Llei de Foment de l’Associacionisme.
→→ PLATAFORMA DE GESTIÓ CIUTADANA hem participant per facilitar l’impuls de la
gestió associativa i avançar conjuntament amb la resta d’organitzacions. En el marc de
la plataforma al llarg d’aquest any hem facilitat diferents processos:
»» Generació d’una guia per impulsar
la gestió ciutadana al territori.
»» El treball al voltant de la
proposta de crear una mutualitat
per gestionar un fons de
contingències. Que s’ha concretat
amb l’impuls del projecte del Fons de
Contingències, es tracta d’un projecte
d’intercooperació que neix de la voluntat de donar resposta a una necessitat de les
entitats que fruit de la prestació de serveis públics, depenen quasi exclusivament
de les subvencions públiques. Aquest projecte es desenvoluparà en el marc de
la subvenció d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, entre
novembre de 2019 i octubre de 2020. Al llarg del 2019 vam elaborar el projecte,
vam iniciar el grup motor i, al novembre del 2019 el vam posar en marxa, amb la
incorporació de la tècnica de suport al llarg del mes de desembre.
»» Seguiment polític de les noves bases dels convenis de gestió ciutadana.
»» Seguiment dels temes de comunicació.
→→ COOP 57 I FIARE: fent present la veu i necessitats de les associacions, a banda de fer
ús dels serveis de finançament.

3 Podeu trobar més informació del projecte en el següent enllaç: http://cab.cat/article/creem-juntes-el-fons-de-contingencies-de-laplataforma-de-gestio-ciutadana
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→→ XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA (XES) on
participem dels espais de treball dins d’una estratègia
de generar sinergies entre l’associacionisme i
l’economia social. Fruit d’aquest objectiu estratègic
hem participat a la Fira d’Economia Solidària 2019.
→→ PARTICIPACIÓ EN CAMPANYES I SUPORT A PLATAFORMES. Al llarg de l’any hem
donat suport a diferents propostes i campanyes associatives de les que destaquem la
participació i impuls del manifest Unitari davant la sentència del procés.
»» Manifest DAVANT LA SENTÈNCIA DEL
PROCÉS-UNA CRIDA A LA LLIBERTAT
COM A ESPAI DE CONSENS
»» Vaga Mundial pel clima

»» Plataforma VotxTothom
»» Aigua és Vida
»» Vaga feminista 8 de març 2019

Al llarg d’aquest any també hem participat i fet difusió de diferents espais estratègics de
l’associacionisme, com el Congrés d’Ateneus, així com en assemblees i jornades de les
associacions membres del CAB.

2.3 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
Al llarg del 2019 hem participat principalment en dos espais institucionals de
l’Ajuntament de Barcelona.
→→ CONSELL DE CIUTAT, QUE VICEPRESIDEIX LA PRESIDENTA DEL CAB. Hem fet
seguiment dels diferents espais i grups de treball amb l’objectiu facilitar la coordinació
associativa, per tant posem al servei de les entitats eines pel treball col·laboratiu i el
suport tècnic per preparar les convocatòries i la dinamització de les trobades.
→→ ÀMBIT PARTICIPAT DEL COMISSIONAT D’ALTRES ECONOMIES. En aquest espai hem
fet present l’associacionisme en la definició de l’Estratègia de Ciutat per l’impuls
de l’economia social i solidària. El procés de definició participada de l’Estratègia
2030 durarà fins al març del 2020 i està promogut entre els actors de l’ESS4 (AESCAT)
i l’Ajuntament per impulsar l’ESS a la ciutat. El seu objectiu principal ha estat alinear
i sumar capacitats entre tots els actors de l’ESS, l’Ajuntament, altres administracions
públiques i agents locals per contribuir a generar polítiques públiques d’ESS que
estiguin integrades transversalment. Per aquest motiu hem participat en aquest procés,
tot ajudant a definir el rol de l’associacionisme en el futur de l’Economia Social. Hem
participat en el grup motor i, per tal de facilitar el seguiment de les associacions del
CAB interessades en aquest procés, hem creat un grup de treball per facilitar l’intercanvi
d’informació i definir estratègies conjuntes. Aquest grup ha estat format per les següents
entitats: ECOM, CJB, FCVS i Casa Orlandai.
També hem mantingut trobades institucionals amb diferents agents vinculats al sector
associatiu. Destaquem la trobada amb el Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques
4 Economia Social i Solidària.
ÉS MOMENT DE SUMAR!

7

| MEMÒRIA CAB 2019 | cab.cat

de la Generalitat de Catalunya per parlar sobre la demanda de facilitar els tràmits del
certificat digital i la seva gratuïtat.

2.4 XARXES INTERNACIONALS
Hem participat com a socis de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa
des d’aquesta perspectiva hem fet present en el marc de l’Assemblea del CAB dos fets:
→→ L’Agenda per la Democràcia Local5.
→→ Experiències de localització dels Objectius Desenvolupament Sostenible
i democràcia local6.

5 Podeu accedir a l’Agenda en aquest enllaç: https://www.oidp.net/docs/repo/doc459.pdf
6 Podeu accedir al recull d’experiències en aquest enllaç: https://oidp.net/es/content.php?id=1551
ÉS MOMENT DE SUMAR!
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3 | EINES DE
COORDINACIÓ
I COMUNICACIÓ
3.1 COMUNICACIÓ INTERNA
Hem treballat una série d’eines que ens han de permetre millorar la comunicació amb les
entitats membres:
Hem creat al llarg del curs un model de butlletí
d’Informacions Internes de caràcter periòdic. Aquest
butlletí, titulat «eCAB» restarà operatiu a partir del
primer trimestre 2020. Inclourà, a banda de notícies,
entrevistes i l’acció de representació i coordinació
que realitza el CAB.

Hem impulsat un espai de treball conjunt al núvol a partir del Communs Cloud per
facilitar el treball conjunt de documents. Aquest primer any s’ha obert per la junta i
l’equip tècnic i ara ja esdevé una eina per treballar els documents en línia.

3.2 COMUNICACIÓ EXTERNA
Amb l’objectiu de millorar la nostra incidència sobre les polítiques de foment de
l’associacionisme hem fet diferents posicionaments i comunicats que hem fet públics al
llarg del 2019 i que podeu trobar al web:
→→ Comunicat i infografies en relació al document «L’equitat de gènere a les entitats i
associacions de BCN»
→→ Comunicat en defensa del model de participació ciutadana
→→ Comunicat i infografies en relació a l’Informe de subvencions 2018
ÉS MOMENT DE SUMAR!
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→→ Comunicat i infografies en relació a l’Informe de subvencions 2019
→→ Comunicat #VotemambCAB
→→ Comunicat davant la sentència del procés
D’altra banda també hem implementat modificacions web per a l’autoacreditació de
“Transpar-ent” al nivell dos7. Malgrat tot, actualment estem al 78% i resten una sèrie de
modificacions per assolir el 100%.

7 Es tracta d’una eina d’autoavaluació del nivell de transparència de l’organització. Podeu accedir en aquest enllaç: http://transpar-ent.
info/
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4 | ELS
PROJECTES
DEL 2019
4.1 ESPAI TORRE JUSSANA
La memòria de l’Espai Torre Jussana la presentem en un
document annex.

4.2 EL PANORÀMIC
L’edició 2019 del Panoràmic ha tingut dos grans objectius:
→→ Seguir fent un treball qualitatiu sobre la realitat del sector
associatiu pel que fa al finançament i finalitzar l’edició del
2018 que se centrava en la participació de la base social.
→→ Consolidar el procés de confluència amb d’altres organitzacions del país.
El Panoràmic continua liderat pel 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 i la Fundació Bancària La Caixa.
El primer semestre del 2019 va servir per tancar l’edició del Panoràmic 2018 fent el treball
de camp qualitatiu que implicava, en el cas de Barcelona, la realització de dos grups de
treball a la ciutat. El primer obert a les entitats i el segon amb diferents experiències del
territori. Finalment al novembre vam presentar l’informe, un any més elaborat per Torre
Jussana, en un acte al Centre Sant Pere Apòstol. L’estudi mostrava com la base social és
un dels principals reptes de les associacions, així com les dificultats dels relleus en les
entitats, especialment de les juntes directives. També evidenciava les diferències en la
base social depenent de l’àmbit d’actuació i de l’estructura tècnica de l’organització.
En relació al projecte del Panoràmic 2019 hem seguit treballant, conjuntament amb la
DGACC, per abordar temàtiques d’interès associatiu a partir de les dades que disposem
d’edicions anteriors. En concret hem iniciat l’analisi de les fons de finançament de
l’associacionisme.
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D’altra banda el procés de confluència amb d’altres
organitzacions ha acabat significant l’aliança estratègica
entre la AESCAT (Associació d’Economia Social de
Catalunya)7 i el CAB. Malgrat aquesta aliança associativa,
no hem aconseguit el finançament per iniciar el procés
de confluència.

4.3 EL CODI ÈTIC DE LES ASSOCIACIONS
El Codi ètic de les associacions, és un servei que impulsa el Consell d’Associacions
de Barcelona en representació de les associacions de la ciutat. Els darrers anys l’hem
mantingut amb pocs recursos i sense fer grans accions. Per això aquest any hem
replantejat el projecte i hem iniciat un procés de treball conjunt amb el Balanç Social de
la XES per elaborar un aplicatiu d’autodiagnosi del Codi Ètic. Aquesta eina és l’evolució
de l’eina definida al 2017 «Eina d’aclompiment del Codi Ètic».
Al llarg del 2019 hem definit l’estratègia i elaborat el document d’equivalències
d’ambdues eines per incloure el Codi Ètic a la Plataforma Ensenya el Cor. L’objectiu és
tancar-ho durant el primer semestre del 2020.
En paral·lel a aquest procés hem iniciat l’actualització de la pàgina web que també estarà
disponible al llarg del primer semestre del 2020.
D’altra banda hem mantingut l’oficina fent la recepció de sol·licituds al Codi Ètic.

8 Podeu trobar més informació de l’AESCAT en aquest enllaç: https://economiasocialcatalunya.cat/
9 Podeu consultar el document d’equivalències en aquest enllaç: https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/opTKNzktFNFQ8fe
ÉS MOMENT DE SUMAR!
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4.4 ENFORTIMENT DEL FET ASSOCIATIU
4.4.1 #VotemambCAB: l’associacionisme de la ciutat davant
les eleccions municipals
Davant del període electoral vam elaborar una campanya per fer presents les propostes
de foment de l’associacionisme. Aquest projecte va incloure:
→→ DOCUMENT DE PROPOSTES de millora del fet
associatiu (Enllaç per descarregar el document).
→→ Trobades amb els diferents grups polítics que es van presentar als comicis.
→→ Debat públic sobre associacionisme amb els grups polítics. El dilluns 20 de maig
a l’Espai Jove Boca Nord vam realitzar el debat #VotemambCAB sobre democràcia,
participació i associacionisme en el marc de les eleccions municipals. A partir del
document de propostes, vam estructurar el debat en cinc blocs: introducció, més
democràcia, acció comunitària i associacionisme, gestió i finançament i espai públic
i gestió comunitària. Els representants polítics que van assistir al debat van ser: Jordi
Matas, de Barcelona en Comú; Ferran Mascarell, de Junts per Catalunya; Nico
Ortiz, de Barcelona pel Canvi - Ciutadans; Jordi Fexas, d’Esquerra Republicana de
Catalunya; Ivan Pera, del Partit dels Socialistes de Catalunya; Óscar Zayas, del Partit
Popular; i Roser Vime, de CUP - Capgirem Barcelona.
També vam disposar d’una fila zero amb Montserrat Morera, presidenta del CAB; Dante
Maschio, un dels impulsors d’Aigua és vida - Iniciativa
per remunicipalitzar l’aigua; Enric Canet, que va
parlar en nom d’ECAS - Casal dels Infants del Raval;
Josep Espín, de la Federació d’Associacions, Entitats i
Comissions d’Hostafrancs i Maite i Josep Lluís
Alonso, de la Federació d’Entitats Clot Camp de l’Arpa.
Aquest acte va comptar amb la col·laboració de
diverses ràdios associatives i/o comunitàries: Ràdio
Ciutat Vella, RàdioActius PobleSec, Ràdio Fabra, Boca
Ràdio i 7deRàdio, que van retransmetre el debat10. Boca Ràdio es va encarregar també de
la moderació i la conducció de l’acte i 7deRàdio va realitzar un desplegament mediàtic
important per tal d’enregistrar i retransmetre el debat en vídeo11.

4.4.2 Impuls al reglament de participació
Des de la seva aprovació, impulsem el nou reglament de participació de Barcelona. Al
llarg d’aquest 2019 hem:

10 Podeu accedir al podscat en aquest enllaç: https://www.ivoox.com/votem-amb-cab-debat-electoral-sobre-associacionisme-aaudios-mp3_rf_36173993_1.html
11 Podeu accedir al vídeo complert en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=PGT0pg9GtDE&feature=youtu.be
ÉS MOMENT DE SUMAR!
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→→ Difós el reglament entre les associacions per aprofitar les oportunitats d’aquest
reglament. Sobretot fent difusió de les guies elaborades des de l’Ajuntament de
Barcelona.
→→ Hem treballat conjuntament amb la FAVB per aprofundir en les experiències que
s’han realitzat fins el moment.
→→ Hem defensat, conjuntament amb la FAVB i Aigua
és vida, el model davant d’atacs, tot personantnos com a causa interessada en la defensa del
model davant de les corporacions privades que han
interpossat recursos.

4.4.3 Informe de gènere
Fruit de les dades acumulades al llarg de les diferents edicions
de #ElPanoràmic, i en col·laboració amb l’OTS, en el marc del 8
de març vam fer difusió de l’informe sobre «L’equitat de gènere
a les entitats i associacions de BCN12». L’objectiu era posar llum
als reptes del sector associatiu en relació a la perspectiva de
gènere.

4.4.3 Finançament de les associacions
L’ANÀLISI DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 2019
Vam impulsar un estudi13 sobre la darrera convocatòria de
les subvencions per a la realització de projectes, activitats
i serveis de districte i de ciutat, amb la col·laboració de
la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, que ha analitzat
les dades, i de l’Oficina Central de Subvencions de
l’Ajuntament que les ha facilitat.

12 Podeu consultar l’informe en el següent enllaç: http://cab.cat/sites/default/files/2020-02/2018-12_GenereBCN_CAB_v3.pdf
13 Podeu consultar l’estudi en aquest enllaç: http://www.cab.cat/sites/default/files/2019/Informe%20subvencions2019.pdf
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JORNADES MECENATGE A BARCELONA
Al llarg del 2019 hem iniciat un procés de col·laboració amb PIMEC per treballar
estratègies per enfortir el mecenetge entre la petita i mitjana empresa i les petites i
mitjanes associacions de la ciutat.
En aquest marc de col·laboració vam
organitzar una sessió de treball
“Mecenatge per enfortir-nos: Jornada
de treball entre les petites associacions
i la petita i mitjana empresa”.
La jornada realitzada el passat 11 d’abril
va permetre concloure amb les següents
propostes:
→→ S’han de definir conjuntament objectius viables que reverteixin en els interessos
d’ambdues parts.
→→ Sovint costa més trobar l’encaix amb les mateixes entitats del barri i els
comerciants que no pas amb grans corporacions.
→→ Hi ha recursos que no són econòmics i també ajuden.
→→ Manca un referent que sigui punt de trobada de les associacions i empresarials
per materialitzar i facilitar el mecenatge.
→→ Han de coincidir els interessos entre uns i altres (win-win).
→→ S’ha de millorar la comunicació i la difusió de dades d’impacte i dels beneficis
del mecenatge
Fruit d’aquestes conclusions estem elaborant un posicionament conjunt amb la
PIMEC i un acord de col·laboració que es concretarà a inicis del 2020.

SUPORT A L’ESTRATÈGIA D’IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDARIA
Des del CAB seguim teixint estratègies d’impuls de l’ús de l’economia social entre
les associacions de la ciutat. En aquest sentit al llarg del 2019 hem prioritzat els
següents aspectes:
→→ Difusió del catàleg de serveis del
CAB14 d’eines d’economia social per a les
associacions de la ciutat.

RECORDEU QUE US
OFERIM SERVEIS DE:

»» Gestió d’assegurances
»» Prevenció de Riscos Laborals
»» Gestió econòmica i fiscal

»» Gestió del Coneixement
»» Incidència política
»» Representació

14 Podeu consultar el catàleg en el següent enllaç: http://cab.cat/index.php/serveis
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→→ Impuls a l’ús de la Banca Ètica.
El passat 28 de juny vam realitzar una
sessio de treball fruit del treball conjunt
entre l’Observatori del Tercer Sector
(OTS), FIARE i les associacions del CAB
per enfortir l’ús de la Banca Ètica. En
aquesta sessió vam poder presentar
dades per part de l’OTS i resoldre
dubtes sobre l’ús concret de FIARE.
→→ Difusió de Commons Cloud. Es tracta d’una eina per transformar com produïm
i consumim les eines tecnològiques des de l’autogestió col·lectiva. Per això no
només n’hem fet difusió sinó que hem realitzat diferents tallers per presentar l’eina.

4.5 EXPO DEL CAB #ASSOCIACIONSAMBCAB
L’objectiu de l’exposició és mostrar a la ciutadania
que el teixit associatiu de la ciutat és un sector
àmpliament divers, vertebrat i organitzat, que
s’agrupa a través de federacions que, al seu torn,
uneixen esforços a través del Consell d’Associacions
de Barcelona (CAB). I, paral·lelament, explicar l’acció
del CAB per mostrar de quina manera enfortim les
federacions i, de retruc, l’acció comunitària i transformadora que realitzen les associacions
de base. La exposició és itinerant amb l’objectiu que pugui instal·lar-se en diferents
espais associatius dels districtes i barris de la ciutat. Amb la exposició s’inclouen activitats
paral·leles, com la presentació de les dades del Panoràmic corresponents al districte on
està instal·lada, taules rodones a partir d’un tema d’interès, sessions formatives,
etc. Amb l’exposició també s’instal·la el MAPA D’ENTITATS DE BARCELONA en
col·laboració amb la Direcció d’Acció Comunitària. Una eina de consulta tàctil i
online que permet geolocalitzar visualment sobre el mapa de la ciutat totes les
associacions inscrites al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes i que cada associació pugui
actualitzar la seva informació. Al llarg del 2019 l’exposició itinerant ha estat a:
→→ Districte de Sarrià- Sant Gervasi (Centre de Sarrià) des del desembre de 2018 al 13 de
gener de 2019
→→ Districte de Sant Andreu (Societat Cultural i Esportiva La Lira) des del 14 de gener al
15 de febrer.
→→ Districte d’Horta- Guinardó (Torre Jussana) des del 16 de febrer al 15 d’abril.
→→ Districte de GràciaGràcia (Espai Jove La Fontana) des del 13 de novembre al 27 de
novembre.
→→ Districte de L’eixample (Espai Veïnal Calàbria 66) des del 10 de desembre al 21 de
gener de 2019.
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4.6 XARXA DE FESTES MAJORS
Amb l’objectiu de donar continuïtat a la feina de coordinació de les entitats que organitzen
festes majors hem intentat generar noves sinergies que hem hagut de postposar al llarg de
l’any per les dificultats de generar espais de trobada. Finalment estem generant un espai
de trobada virtual recollint de forma gràfica un mapa dels 73 barris de la ciutat i les
seves respectives festes, així com les entitats que les organitzen.
Aquest mapa estarà disponible al web www.associacions.barcelona/festesmajors que
estarà en marxa durant el primer semestre del 2020.

4.7 ASSOCIACIONISME I ACCIÓ
COMUNITÀRIA
Estem finalitzant el treball iniciat al 2018 amb la
cooperativa Més Educació per treballar quina
visió té l’associacionisme de l’acció comunitària i
definir estratègies conjuntes. Aquest procés l’hem
treballat en una sessió sobre associacionisme i acció comunitària.
La sessió es va iniciar compartint un primer informe15 per obrir el debat, compartir
experiències i aprofundir en les següents qüestions:
→→ L’Acció col·lectiva i transformadora
→→ L’Acció des de la comunitat
→→ L’Acció en xarxa
Fruit del debat vam proposar fer una fitxa d’autodiagnosi de l’acció comunitària que
realitzem des de les pròpies associacions. La primera versió de la fitxa estarà disponible a
partir del primer semestre del 2020.

15 Podeu accedir a l’informe en aquest enllaç: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuogg1V39gBeAsTIMNwkPYC-SdU0MdsKkXqsNFfXz-x14TA/viewform
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5 | MEMÒRIA
ECONÒMICA
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DESPESES 2019 - CAB

DESPESES TOTALS

DESPESES 2019 - TORRE JUSSANA

INGRESSOS 2019 - CAB

INGRESSOS TOTALS

INGRESSOS 2019 - TORRE JUSSANA

ÉS MOMENT DE SUMAR!

20

| MEMÒRIA CAB 2019 | cab.cat

Balanç a 31 de desembre de 2019:

ACTIU

PASSIU

EQUIP TÈCNIC 2019
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A continuació incloem les relacions amb proveïdors. En aquest sentit recordem els criteris
que apliquem alhora de contractar aquests serveis:
→→ Organitzacions d’economia social
→→ Serveis de proximitat
→→ Sostenible econòmicament

PROVEÏDORS 2019
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Ingressos provinents d’administracions públiques al llarg del 2019:

INGRESSOS PROVINENTS DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2019
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GRÀCIES
PER LA VOSTRA
PARTICIPACIÓ!

EN CONVENI AMB:

AMB EL SUPORT DE:

