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1 | ÉS MOMENT
DE SUMAR
La crisi generada per la pandèmia de la Covid19 ha posat en relleu la importància de les
associacions que teixeixen xarxes de solidaritat en els nostres barris, així com la necessitat
de donar suport a aquesta acció col·lectiva. I és que ara, més que mai, és moment de
sumar.
Aquest és el darrer curs de la posada en marxa del nostre pla estratègic. Un pla que ens
ha ajudat a avançar com a organització. Els
4 eixos del pla estratègic del CAB - La (R)
evolució Associativa (Identitat, Governança,
Incidència Innovació i creixement) continuen
sent la base del pla de treball d’aquest curs.
Durant aquest 2020 volem seguir avançant
en els eixos d’incidència i governança, per
tal de donar resposta als reptes existents.
Prioritzarem les següents accions:
→→ Suport a l’associacionisme en el context
de crisi.
→→ Revisió del pla estratègic.
→→ Incidència política en el procés del PAM.
→→ Enfortiment de l’acció comunitària i de
l’associacionisme.
→→ Aprofundir en alternatives per fomentar el finançament associatiu.
→→ Generar vincles amb d’altres formes d’associacionisme.
→→ Suport a la vertebració associativa.
→→ Avançar cap al 3er. Congrés d’Associacions de Barcelona amb la realització d’uns
debats estratègics.
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2 | LA XARXA
D’ASSOCIACIONS
2.1 LA XARXA D’ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT
Un dels objectius del Pla Estratègic és enfortir la xarxa d’associacions vinculada al CAB.
Actualment la nostra xarxa agrupa 30 federacions que representen prop de
1.900 associacions de la ciutat.
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 tal d’enfortir la xarxa ens proposem donar continuïtat a les següents accions:
→→ Facilitar eines de coordinació del voluntariat a les Xarxes de Suport Covid19.
→→ Fer seguiment de les entitats per part de la junta directiva del CAB, amb l’objectiu de
crear nous vincles.
→→ Prioritzar el coneixement de les coordinadores d’associacions territorials i el suport a
aquestes per crear nous vincles i incorporar-les al CAB. Ens proposem visitar totes les
coordinadores territorials existents per convidar-les al CAB.
→→ Seguir vetllant pel bon funcionament dels espais institucionals de l’entitat
(Trobades d’associacions i Assemblea del CAB).
→→ Crear espais de treball interassociatius presencials i virtuals:
»» GT CONSELL DE CIUTAT
»» GT FINANÇAMENT ASSOCIATIU
»» GT FESTES MAJORS
»» GT 3er CONGRÉS D’ASSOCIACIONS
»» GT ESS I ASSOCIACIONISME
»» GT ACCIÓ COMUNITÀRIA
»» GT FONS DE CONTINGÈNCIES
»» GT PACTE DE BARCELONA
ÉS MOMENT DE SUMAR!
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2.2. PARTICIPACIÓ EN XARXES DE FOMENT
DE L’ASSOCIACIONISME
Des del CAB mantenim diversos espais de coordinació i treball amb d’altres
organitzacions, amb l’objectiu d’enfortir l’associacionisme i promoure els seus valors.
La junta directiva s’encarrega de valorar i decidir en quines xarxes participem, tenint en
compte l’acció d’impuls de l’associacionisme que realitzen o si s’adeqüen als nostres
objectius estratègics. Exposem, a continuació, de quines xarxes formem part actualment:
→→ La XARXA D’ASSOCIACIONISME DE CATALUNYA (XAC) és un espai
de coordinació i d’intercanvi entre diferents federacions i plataformes
d’entitats de base associativa. Té per objectiu compartir necessitats
i reptes conjunts i donar-hi resposta de manera inclusiva, per tal de
donar visibilitat i enfortir la societat civil al nostre país. També és l’espai
de seguiment de les propostes legislatives del sector i de la incidència
política a nivell de país. Hi participem per tal de donar suport a experiències territorials
com la nostra i aconseguir que estiguin més arrelades al territori.
→→ PLATAFORMA DE GESTIÓ CIUTADANA: seguim participant-hi per facilitar l’impuls de
la gestió associativa i avançar conjuntament amb la resta d’organitzacions. En el marc
de la plataforma aquest any ens posem al servei per facilitar els diferents processos.
En concret impulsem el projecte del Fons de Contingències per a les entitats que fan
gestió ciutadana.
→→ COOP 57 i FIARE: Intentant fer present la veu i les necessitats de les associacions, a
banda de fer ús dels serveis de finançament.
→→ XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA (XES): participem dels espais de treball en el marc
d’una estratègia per generar sinergies entre l’associacionisme i l’economia social. Fruit
d’aquest objectiu estratègic seguirem participant a la Fira d’Economia Solidària 2020.
→→ PARTICIPACIÓ EN CAMPANYES I SUPORT A PLATAFORMES: Com hem anat fent
fins ara, restarem oberts a donar suport a aquelles campanyes i plataformes que
coincideixin amb els nostres objectius i que considerem estratègiques.

2.3. PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
Participem en els espais institucionals necessaris per garantir la nostra incidència en les
polítiques de suport a l’associacionisme. Actualment formem part del Consell de Ciutat,
que vicepresideix la presidenta del CAB. Ara, un cop dissolt el CMEB, ens centrarem en
facilitar la coordinació interassociativa d’aquest espai.
Per això impulsem la secretaria associativa del Consell de Ciutat. L’objectiu es 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.
També participarem d’altres espais municipals com la Comissió de valoració del Pla Buits,
l’Acord Ciutadà per a la Barcelona Inclusiva i l’Àmbit Participat del Comissionat
ÉS MOMENT DE SUMAR!
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d’Altres Economies, amb l’objectiu de fer present l’associacionisme en la definició de
l’Estratègia de Ciutat per l’impuls de l’economia social i solidària. Per gestionar aquesta
participació hem creat un grup d’Economia Social i Associacionisme.
Aquest any participarem activament en el Pacte de Barcelona i, en concret, en la Taula
de Cultura. D’altra banda facilitarem els espais de coordinació interassociativa per fer un
front comú en aquest espai.
Finalment, seguirem participant en el procés participatiu de definició de la Llei de
Foment de l’Associacionisme en el marc del Consell Català d’Associacionisme i
Voluntariat.

2.4. XARXES INTERNACIONALS
Volem centrar-nos en col·laborar amb xarxes internacionals que promoguin la
participació, l’associacionisme i la democràcia a les ciutats per tal de:
→→ Generar sinergies per compartir experiències i oportunitats
→→ Apropar aquestes experiències a les entitats de la ciutat.
Participarem d’aquestes xarxes:
→→ OBSERVATORI INTERNACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA. Restarem
atents a les oportunitats i el coneixement que pugui ser d’interès per a les
organitzacions de la ciutat. Aquest curs proposem:
»» Agenda per a la Democràcia Local: Ens proposem fer-ne difusió entre les entitats
membres.
»» Recull d’experiències de localització dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible i democràcia local1.
També ens proposem generar sinergies amb plataformes que treballen al voltant del dret
a la ciutat.

1 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
COMUNICACIÓ
Aquest any seguirem desplegant l’actual Pla de Comunicació del CAB a partir dels eixos
que ens marca el pla estratègic. Ho farem tant des del punt de vista de la comunicació
interna (millorant les eines de coordinació associativa), com en relació a la comunicació
externa (per potenciar la nostra capacitat d’incidència pública en el sector).

3.1. COMUNICACIÓ INTERNA
Posarem en marxa una sèrie d’eines que ens permetin millorar la comunicació amb les
entitats membres:
→→ Implementar el protocol de comunicacions amb les entitats.
→→ Creació del Butlletí d’Informacions Internes de caràcter periòdic.
→→ Creació del Canal de Telegram
→→ Creació d’un espai de treball conjunt al núvol
utilitzant eines lliures de treball col·laboratiu
(CommonsCloud).

3.2. COMUNICACIÓ EXTERNA
Amb l’objectiu de millorar la nostra incidència en el sector proposem un impuls a les
eines de comunicació externa a través de les següents accions:
→→ Elaboració de posicionaments sobre temàtiques d’interès associatiu.
→→ Elaboració de documentació gràfica (infografies) sobre el sector per explicar de
manera visualment atractiva qüestions estratègiques per al sector.
→→ Implementar modificacions web per a l’auto-acreditació de “Transpar-ent” al nivell dos2.

2 Es tracta d’una eina d’autoavaluació del nivell de transparència de l’organització.
Podeu accedir-hi en aquest enllaç: http://transpar-ent.info/
ÉS MOMENT DE SUMAR!
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3.3. RÀDIOS ASSOCIATIVES
Seguirem donant suport i
facilitant la coordinació de les
ràdios associatives de la ciutat.
Unes entitats que en els darrers
anys estan fent una tasca molt
interessant de treball en xarxa i
unint esforços en la realització
de diversos projectes vinculats
a la ràdio. Des del CAB donem
resposta a aquelles qüestions
en les que els podem ser útils
i els posem en contacte amb
el sector associatiu quan volen
fer programes especials amb la
participació d’entitats.
En el marc de la crisi Covid19 algunes d’aquestes emissores associatives estan duent
a terme una sèrie de programes temàtics per explicar el confinament dels nostres
barris, des de diverses perspectives (salut, educació, associacionisme, entrevista amb el
regidor de participació...). Aquests programes especials des de casa els estan publicant
a bit.ly/raubcn. En aquests programes hi participen diverses entitats i des del CAB els
estem ajudant a contactar-hi i suggerint possibles continguts. Aquestes ràdios són:
→→ BOCA RÀDIO

→→ ONA DE SANTS

→→ SET DE RÀDIO

→→ RÀDIO ATENEU DEL CLOT

ÉS MOMENT DE SUMAR!
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4 | ELS PROJECTES
DEL 2020
Des del CAB seguirem treballant per a l’enfortiment de l’associacionisme, sent fidels a
les propostes del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona i el Pla Estratègic. Han de ser
projectes que ens permetin:
→→ Generar innovació i creixement en el sector associatiu.
→→ Generar valor afegit a les associacions membres del CAB.
→→ Donar suport a les associacions membres del CAB.
→→ Millorar la incidència del CAB en el sector associatiu.

GESTIONEM:

IMPULSEM:

COLIDEREM:

4.1. L’ESPAI TORRE JUSSANA
L’Espai Torre Jussana - Serveis per a Associacions inicia el tercer
any de gestió associativa en el marc de la celebració del seu 25è
aniversari.
Aquest any s’ha activat la renovació del conveni anterior i caldrà
plantejar un nou acord de conveni. D’altra banda hem finalitzat el
procés de definició organitzativa del projecte.
La missió de l’equipament és enfortir les associacions i d’altres formes d’acció
col·lectiva de Barcelona, facilitant processos d’empoderament per a que esdevinguin
impulsores d’una ciutat més justa, humana i sostenible.
ÉS MOMENT DE SUMAR!
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Aquest any ho fem a partir dels següents eixos que volem treballar de forma transversal:
→→ Governança
→→ Cures (Gènere, diversitat, gestió del temps,...)
→→ Sostenibilitat (ambiental i econòmica)
→→ Territori i proximitat (Justícia social)
→→ Digitalització
→→ Educació
Aquest eixos es concreten en els següents objectius:
→→ Projectar i visibilitzar Torre Jussana
→→ Aportar valor i identitat al projecte
→→ Impulsar noves mirades als serveis actuals
→→ Vetllar per la sostenibilitat del projecte
→→ Celebrar els 25 anys
Ens organitzem a través d’àrees:

→→ CASA DE LES ASSOCIACIONS: Acollim les entitats a TJ, oferint-les espais i gestionant
aquestes cessions per tal que la seva estada a Torre Jussana per realitzar-hi reunions i
activitats sigui el més profitosa possible.
→→ INFORMACIÓ I ASSESSORAMENTS: Informem a les associacions i responem als seus
dubtes sobre les diferents qüestions que afecten al seu dia. Les assessorem en les
diferents temàtiques relacionades amb el seu bon funcionament.

ÉS MOMENT DE SUMAR!
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→→ ACOMPANYAMENTS: Acompanyem a les entitats en els seus reptes i processos de
millora, de manera personalitzada. Ho fem prioritzant l’actuació en barris concrets i
potenciant l’Acció Comunitària.
→→ ESCOLA DE LES ASSOCIACIONS: Oferim ofertes formatives trimestrals i responem a
demandes formatives de sectors o federacions.
→→ CONEIXEMENT: Generem recursos i coneixement sobre el sector associatiu i sobre el
bon funcionament de les entitats. Ho fem a través de:
»» El Panoràmic
»» Publicacions: Guies d’Assessorament, Útils Pràctics i Dossiers BCN Associacions.
»» Fons documental
Més enllà aquest curs, estem replantejant l’organització tècnica del projecte amb el
suport de Tandem Social, SCCL. per donar continuïtat a la millora organitzativa i implantar
el model de seguiment per competències de l’equip tècnic.
També seguim executant el projecte pilot de l’Oficina de Patrimoni Ciutadà que implica
una addenda del conveni de gestió. Els objectius de l’oficina són els següents:
→→ Punt d’atenció i informació a entitats i projectes que estiguin en locals municipals o
bé que vulguin accedir-hi.
→→ Centralització i seguiment de les peticions d’entitats en temes de gestió comunitària.
→→ Interlocució entre entitats i Ajuntament.
→→ Acompanyament en l’elaboració de les sol·licituds i en la realització del balanç
comunitari.
Finalment, des del CAB seguirem treballant per impulsar la governança de l’equipament.
Un repte encara pendent i que intentarem dinamitzar amb la posada en marxa de l’eina
de participació online “DecidimTJ”.

4.2. EL PANORÀMIC
El Panoràmic, la macroenquesta del sector no lucratiu català, 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. Aquesta relació queda configurada a través
d’un conveni que regula el suport i els compromisos de les diferents organitzacions. A
més, té el suport públic i privat per aconseguir els recursos econòmics necessaris per ferlo realitat.

4.2.1. Finalització edició 2019
Enguany tancarem el treball qualitatiu del 2019 sobre el finançament de les associacions
amb la realització de grups de treball al territori, dos dels quals seran a la ciutat de
Barcelona.

ÉS MOMENT DE SUMAR!
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La presentació dels resultats es realitzarà a la tardor i inclouran un apartat específic sobre
l’impacte de la crisi COVID19 en les entitats participants en els grups de treball.

4.2.2. El Panoràmic 2020: confluència de sector
D’altra banda, el procés de confluència amb d’altres
organitzacions ha comportat l’aliança estratègica entre
la AESCAT (Associació d’Economia Social de Catalunya)3
i el CAB.
L’AESCAT és una organització sense afany de lucre i de quart nivell que agrupa les
principals plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia social de
Catalunya: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de
Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de
Catalunya.
El projecte4 que estem treballant sorgeix de la necessitat conjunta de diferents entitats
representatives del món de l’economia social i solidària i del món associatiu per tal de
compartir el sistema de recollida i d’emmagatzematge de dades del conjunt d’entitats i
empreses que formen aquest univers. Aquest objectiu concret s’emmarca en una meta
més àmplia: construir un espai de col·laboració entre actors on compartir i generar
coneixement, sempre enfocat a la intervenció sociopolítica i a la generació i transferència
de coneixement en favor de l’economia social i solidària i del món no lucratiu.
Aquest projecte està pendent d’aconseguir finançament de la Generalitat per a la seva
realització.

4.3. EL CODI ÈTIC DE LES ASSOCIACIONS
Al llarg del 2019 hem definit l’estratègia per incloure el Codi Ètic a
la plataforma Ensenya el Cor5. També hem elaborat el document
d’equivalències d’ambdues eines. En paral·lel a aquest procés hem
iniciat l’actualització de la pàgina web del Codi Ètic que també estarà
disponible al llarg del primer semestre del 2020.
Per aquest 2020 ens proposem:
→→ Finalitzar l’actualització del web.
→→ Iniciar l’eina d’autodiagnosi del Codi Ètic dins la plataforma
Ensenya el cor del Balanç Social de la XES.
→→ Trobada de les associacions adherides i renovar la comissió
de seguiment ampliant-la a nivell català.
3 Podeu trobar més informació de l’AESCAT en aquest enllaç: https://economiasocialcatalunya.cat/
4 Podeu accedir al projecte tècnic en aquest enllaç: https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/3BjYSmPqSDTAFwC
5 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. Revolucionem l’Associacionisme
Proposem una sèrie de debats oberts amb
l’objectiu de treballar elements estratègics pel
futur de l’Associacionisme i que ens permeti
avançar cap a la realització del 3er. Congrés
de les Associacions de Barcelona.
Volem obrir reflexions al voltant de:
→→ L’Associacionisme i l’Economia Social i Solidària
→→ L’Associacionisme formal i informal
→→ Activisme, militància i compromís

4.4.2. PAM 2020
Davant del Pla d’Acció Municipal (PAM) ens plantegem:
→→ Realitzar un procés participatiu intern per elaborar un document de propostes
associatives. En aquest sentit proposem:
»» Promoure i/o participar en espais de debat específics sobre associacionisme.
»» Promoure la participació de les entitats al PAM:
›› Campanya interna de difusió.
›› Impuls de sessions de treball internes per generar oportunitats.

4.4.3. Impuls al reglament de participació
Seguim vetllant pel reglament de participació de Barcelona, ja que considerem que és
una oportunitat per a les associacions. Volem treballar en tres línies:
→→ Fer difusió i oferir formació per aprofitar les oportunitats d’aquest reglament.
→→ Defensar el model davant de possibles atacs que puguin produir-se i personar-nos
com a causa interessada en la seva defensa davant de corporacions privades.
→→ Participar en espais institucionals en relació a la defensa del model de participació.
Tant des del Consell de Ciutat com des d’altres espais.

4.4.4. Finançament de les associacions
Donarem continuïtat al Grup de Treball de Finançament per desenvolupar tres línies
estratègiques:
→→ Aportar reflexions i eines per desenvolupar un debat sobre el model de subvencions.
→→ Donar resposta a les necessitats en relació als problemes vinculats al finançament del
sector: mecenatge, fons de contingències, etc...
ÉS MOMENT DE SUMAR!

13

| PLA DE TREBALL 2020 | cab.cat

→→ Construir discurs i propostes sobre el rol de l’associacionisme en l’economia social i
solidària.
Altres propostes relacionades amb el finançament de les associacions:

L’ANÀLISI DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
Mantenim l’elaboració d’una diagnosi sobre les subvencions municipals que ens
permeti definir propostes de millora. Aquest informe el seguim fent conjuntament
amb la Fundació Ferrer i Guàrdia. A banda de publicar-lo, farem incidència política
en els espais de participació.

PROJECTE PILOT MECENATGE A BARCELONA
Fruit de la sessió de treball realitzada amb la PIMEC, al llarg del 2019 signarem un
conveni de relació amb l’objectiu d’establir estratègies conjuntes i impulsar la relació
entre la petita i mitjana associació i la petita i mitjana empresa. Proposem concretar
aquest acord amb un projecte pilot en un barri que ens permeti posar en acció
ambdós col·lectius.

PROJECTE DE FONS DE CONTINGÈNCIES
En el marc de la Plataforma de Gestió Ciutadana, i amb el suport de la subvenció
d’Enfortiment de l’Economia Social, des del CAB impulsem el lideratge tècnic
d’aquest projecte d’intercooperació que neix de la voluntat de donar resposta a
una necessitat de les entitats derivada de la de la prestació de serveis públics que
depenen quasi exclusivament de les subvencions de l’administració.
Les entitats sense ànim de lucre que
es troben en aquesta situació no tenen
capacitat d’afrontar contingències,
ja que no es poden justificar
davant l’administració. En canvi, si
col·lectivament es disposa d’un fons,
sí que es podria justificar la despesa,
en tant que aportació de quota.
El projecte es configura amb una sèrie de fases. En la primera definirem els criteris
operatius del Fons mitjançant processos participatius que ens permetin conèixer
les necessitats de les entitats, que són les que tindran la veu en les decisions sobre
l’àmbit i les normes d’aquest Fons.
També comptarem amb l’assessorament de persones i d’organitzacions expertes
que ens aportaran la seva experiència i bagatge. D’aquesta manera volem construir
juntes una eina sòlida que es converteixi en una garantia de l’estabilitat en
l’autogestió de les entitats. Per això comptarem amb l’Assessorament de Coop57
i d’Arç Cooperativa al llarg del procés.
ÉS MOMENT DE SUMAR!

14

| PLA DE TREBALL 2020 | cab.cat

Aquest procés finalitzarà quan les entitats, fruit del treball conjunt al llarg dels
mesos, disposem de tota la informació de com funcionarà el fons i les nostres
assemblees puguin decidir si volen formar-ne part i si el posem en marxa
conjuntament.

SUPORT A L’ESTRATÈGIA D’IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDARIA
El procés de definició participada de l’Estratègia 2030 (#ESS2030) està promogut
entre els actors de l’Economia Social i Solidària (ESS) i l’Ajuntament per impulsar
l’ESS a la ciutat. El seu objectiu principal és 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. Des del CAB hi participem per ajudar a definir el
rol de l’associacionisme en el futur de l’Economia Social. Aquesta estratègia té
l’aspiració de servir de guia de les polítiques d’ESS en els pròxims governs locals i
de les polítiques municipals pel que fa a cultura, sostenibilitat, mobilitat, habitatge,
finances, economia de les cures o educació, entre d’altres.
Per facilitar la coordinació en aquest espai dinamitzem un grup de treball intern amb
les entitats del CAB que hi estan interessades.

4.5. ENFORTIM LES ESTRUCTURES I COORDINADORES
ASSOCIATIVES
4.5.1. Xarxes de Suport Covid19
Des del CAB hem participat en l’elaboració d’un protocol per tal de facilitar i promoure
el suport mutu amb seguretat i empara legal, en un moment en què aquesta acció és
absolutament vital per a col·lectius de risc o persones en situacions de vulnerabilitat.
Al llarg de la quarentena hem ofert suport en aquest sentit a les diferents Xarxes de
Suport Covid 19 de la ciutat i les hem posat en contacte amb les entitats dels barris.

4.5.2. Xarxa de Festes Majors
Amb l’objectiu de donar continuïtat a la feina de coordinació de les entitats que
organitzen festes majors proposem:
→→ Ampliar el grup de treball. Actualment està format per la Federació d’Associacions,
Entitats i Comissions d’Hostafrancs, el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La
Bordeta i la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec.
→→ Realitzar seguiment de propostes de millora de les comissions de festes majors
→→ Elaborar un posicionament conjunt sobre les necessitats d’aquestes organitzacions.
Per elaborar aquest objectiu encarem les següents accions:
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»» Dinamització de la llista de correu xarxafestesmajors@grups.pangea.org formada
per les següents entitats (Secretariat de Sants, Festes d’Hostafrancs, Consell
d’Associacions de Barcelona, Festes del Carmel, Festes de Plaça Nova, Festes de
Poble 9, Festes del Congrés, Festes de La Sagrera, Gegants del Pi, Festes d’Horta,
Festes de La Verneda, Festes de Sarrià, Festes de Sant Antoni, Festes del Poble Sec,
Festes de Sants i Festes la Bordeta)
»» Creació d’un espai web informatiu i de referència sobre les festes majors de
Barcelona.
»» Creació d’un document de les principals necessitats de les entitats que organitzen
Festes Majors.

4.5.3. Guia per l’impuls de l’Acció Comunitària a les Associacions
La feina elaborada al llarg dels dos darrers cursos s’ha concretat amb una guia per el
treball de l’Acció Comunitària a les associacions que estem elaborant conjuntament
amb la Cooperativa +educació.
Al llarg del curs finalitzarem la guia, en farem la difusió i realitzarem la facilitació del
treball d’aquesta guia en el si de les associacions.

4.5.4. Eines per federacions i coordinadores
Realitzarem una sèrie 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 i d’altres eines per a la millora de la gestió.
→→ Taula de coordinació de tècnics de comunicació.
→→ Sessió de treball de suport a la vertebració associativa de les associacions de gent
gran coproduït amb la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) i
la Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família (FOCAGG).

4.5.5. 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, per tant, 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 l’exposició
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s’ofereixen activitats paral·leles, com la presentació de les dades del Panoràmic
corresponents al districte on estigui instal·lada, taules rodones a partir d’un tema d’interès
o sessions formatives.
Amb l’expo 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 online6 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.

6 Podeu accedir al mapa en aquest enllaç: https://mapaentitats.barcelona
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5 | EL CATÀLEG
DE SERVEIS PER
A LES ENTITATS
MEMBRES
El catàleg de serveis que tenim a disposició de les entitats membres és:
→→ SERVEI D’ASSEGURANCES. Tenim un acord amb Arç Serveis
Integrals d’Assegurances, una cooperativa del sector de
l’Economia Social i Solidària. L’aliança ens permet gestionar
les pòlisses contractades amb criteris col·lectius, per la qual
cosa podem oferir preus cooperatius i una gestió d’acord
amb els nostres valors.
Oferim un servei de diagnosi i optimització per a renovacions i noves contractacions
d’assegurances per a associacions membres del CAB i, també, per als membres de
les juntes d’aquestes. També oferim l’assegurança gratuïta a totes les juntes de les
organitzacions membres del CAB.
D’altra banda, recordem que pel fet de ser entitat membre del CAB es disposa, de
forma gratuïta, d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat de les juntes directives.
→→ SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Mantenim
un acord amb SEPRA, Servei de Prevenció integral SCCL,
que ens permet la implantació i/o assessorament en
matèria de Prevenció per a les entitats associades a CAB i
l’enfortiment de la xarxa de relacions dins l’economia social
i solidària. Així podem oferir una primera auditoria a les nostres entitats i preus molt
ajustats.
→→ SERVEI DE GESTIÓ LABORAL I COMPTABLE. Mantenim
un acord amb Coop de Mà COOP per oferir els serveis de
gestió comptable i fiscal en millors condicions econòmiques
per les entitats. Aquest any podem oferir un suport de
beques fruit del projecte fet l’any anterior conjuntament
amb la FAVB.
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6 | PRESSUPOST
2020
L’òrgan de participació que fa el seguiment pressupostari és la Comissió de Control
Financer que està formada per:
→→ JM. Parisi (Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta) – Tresorer del CAB
→→ Eduard Fernando (MLP)
→→ Enric Francés (Coordinadora d’Entitats del Poble Sec)
→→ Miky Aragón i Conxita Mensa (Equip tècnic CAB)

PRESSUPOST GLOBAL

ÉS MOMENT DE SUMAR!

19

| PLA DE TREBALL 2020 | cab.cat

PRESSUPOST TORRE JUSSANA 2020
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PRESSUPOST CAB 2020
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7 | AUDITORIES
Seguim treballant el Balanç Social de la XES com eina que ens permet avançar en la
gestió de l’organització a partir dels valors vinculats a l’economia social i solidària.
També treballem el Balanç del Bé Comú pel projecte de Torre Jussana. Aquest procés el
fem en el marc d’un projecte del districte d’Horta – Guinardó per el desenvolupament de
l’economia del bé comú.
També seguirem auditant els nostres comptes anuals amb l’empresa auditora Auditing.
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PER LA VOSTRA
PARTICIPACIÓ!

EN CONVENI AMB:

AMB EL SUPORT DE:

