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1.

LES ENTITATS SOM NECESSÀRIES

Malauradament aquest any ha continuat marcat per la crisi provocada per la
pandèmia, fet que ha seguit condicionant l’activitat associativa. Des d’aquesta
perspectiva des del CAB hem seguit treballant per facilitar espais de trobada per
generar dinàmiques de transformació de la situació de les associacions.
En primer lloc, volem destacar el procés d’enfortiment de la governança de
l’organització que s’ha consolidat amb l’aprovació definitiva dels nous estatuts i la
renovació de la junta directiva. Una renovació que ha significat un increment del
nombre de dones i ha reduït l'edat dels seus membres. També hem enfortit la
governança amb el treball amb diferents plataformes a les que hem cedit la
capacitat de lideratge i interlocució davant l’administració. Això ens ha permès
ampliar la nostra capacitat d’actuació tot cedint el lideratge a organitzacions
vinculades (orgànicament o no) al CAB. Aquesta cessió de lideratge acaba
esdevenint un signe d’empoderament, de compartició i, conseqüentment,
d’apropament entre les associacions la qual cosa genera un pòsit de futur molt
positiu.
També volem destacar el suport explícit que hem fet a l’associacionisme vinculat
a la Cultura Popular. Gràcies al nostre impuls i facilitació, 45 entitats de Cultura
Popular i Festes Majors de la ciutat de Barcelona vam promoure conjuntament el
manifest "La Cultura Popular és necessària" en el que vam denunciar l’oblit del
sector de la cultura popular en les revisions periòdiques de mesures del
PROCICAT.
Ens hem implicat activament en tot el relacionat amb l’enfortiment de la
participació i la qualitat democràtica a la nostra ciutat. D’una banda, facilitant la
participació de diferents col·lectius des de la vicepresidència del Consell de
Ciutat. D’altra banda promovent el procés de renovació de la Sindicatura de
Greuges de Barcelona i, finalment liderant les propostes de solucions del
reglament de participació.
Finalment, hem seguit facilitant serveis i recursos per al bon funcionament
associatiu. Això ho hem fet des de la gestió associativa de Torre Jussana, des de
l’impuls, juntament amb altres organitzacions, del Codi Ètic català i, finalment,
definint estratègies per a la millora del finançament associatiu.
En resum, un any marcat encara per la crisi i l’etern retorn a la normalitat que ha
tornat a posar de manifest que les entitats som necessàries.
Us convidem a aprofundir en tot el que hem fet al llarg d’aquest any en la
següent memòria.
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2. LA XARXA D’ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT
2.1 LA GOVERNANÇA DE LA XARXA D’ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT
Com a resultat del treball de coordinació associativa, ja som 35 entitats
membres. Aquest creixement és fruit de l’estratègia de facilitar diferents
processos de coordinació associatius. Al llarg d’aquest any hem facilitat eines de
coordinació del voluntariat a les Xarxes de Suport Covid19 i hem creat diferents
espais de treball interassociatiu, sobretot en relació a la coordinació associativa
del Consell de Ciutat, la coordinació de les entitats de Cultura Popular davant les
mesures del PROCICAT i el suport a la Plataforma de Festes Majors de la ciutat.
Donar suport a aquests espais també ha significat repensar la governança del
propi CAB, sobretot alhora de generar nous espais de lideratge i interlocució
amb l’administració, tot obrint aquests espais a organitzacions que formalment
no són del CAB.
Actualment les entitats que formen part del CAB són:


ENTITATS SÒCIES (22): Consell de la Joventut de Barcelona,
Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana – CAL,
Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, Coordinadora d'Entitats d'Horta,
ECAS- Entitats Catalanes d'Acció Social, Fedelatina, Federació Cases
Regionals, Federació Catalana de Donants de Sang, Federació Catalana de
Drogodependències, Federació Catalana de Voluntariat Social, Federació
d'Associacions Cannàbiques de Catalunya, Federació d'Associacions
Culturals i Educatives per a persones Adultes-FACEPA, Federació
d'Associacions de Gent Gran de Catalunya – FATEC, Federació d'Ateneus
de Catalunya, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
FAVB, Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs
FAECH, Federació d'Entitats Calàbria 66 "Calàbria 66", Federació ECOM,
Federació Francesc Layret Cocemfe Barcelona, Secretariat d'Entitats de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Taula d'Entitats de Sarrià, Unió d'Entitats
de la Marina.



ENTITATS OBSERVADORES (13): Federació Catalana de la Unió de
Jubilats i Pensionistes, SOS Racisme, VERN, Voluntaris 2000, Ens de
l'Associacionisme Cultural Català, Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària
de Catalunya XES, aFFaC – Associacions Federades de Famílies
d’Alumnes de Catalunya, Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat
Santsenca, Associació Casal Font d'en Fargues, Federació d'entitats
socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar, Associació de Casals
i Grups de joves de Catalunya, Comissió de Festes de la Sagrera, Tot Raval
Fundació Privada.
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Aquest any hi ha hagut relleu en la junta directiva del CAB. L'actual junta
directiva va ser escollida el passat 15 de juliol de 2021 i està formada per:


COCEMFE – Barcelona: representada per Montserrat Pallarès que
participa en la junta des del 2021 - Vocalia. Correu-e:
presidencia@cocemfe-barcelona



Coordinadora d'Entitats del Poble-sec: representada per Toni Reig que
participa en la junta des del 2019 - Vicepresidència. Correu-e:
antoni.reig@periodistes.org



Entitats Catalanes d’Acció Social: representada per Enric Canet que
participa en la junta des del 2017 - Secretaria. Correu-e:
ecanet@casaldelsinfants.org



Federació Catalana de Voluntariat Social. A finals d’any, pendent de
designar la persona participant. Des d’inicis dany està representada per
Ramon Nicolau.



Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona: representada per Joan
Bordetas que participa en la junta des del 2018 - Administració. Correu-e:
bordetasserra@gmail.com



Federació d’Entitats Calàbria 66: representada per Aida Leal que participa
en la junta des del 2021. Vocalia. Correu-e: direccio@calabria66.net



Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta: representat per
Joan Manuel V. Parisi que participa en la junta des del 2016. Presidència.
Correu-e: presidencia@cab.cat



Taula d’Entitats de Sarrià: representada per Eva Ceano-Vivas que
participa en la junta des del 2021 - Vocalia

També participen amb veu i sense vot les següents persones comissionades:




Josep Espín (Federació d'Associacions, Entitats i Comissions
d'Hostafrancs) que participa en la junta des del 2021 com a comissionat
de la Plataforma de Festes Majors.
Montserrat Morera Isern (Taula d’Entitats de Sarrià) que participa en la
junta des del 2013. Actualment comissionada en el Consell de Ciutat.
Correu-e: mmorera@cab.cat

Els membres de la junta hem participat en 124 espais – reunions – trobades 1.
D’aquests:
◦ 46 espais d’interlocució amb administració
◦ 76 espais interassociatius (dels que 65 han estat facilitats i promoguts
pel propi CAB).

1

Podeu seguir l’activitat de la junta directiva en aquest enllaç:
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/xApsfnjjZHAWMxT
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En relació als espais de governança del CAB al llarg del 2021:


Assemblea: El 15 de juliol vàrem
celebrar
l’assemblea
general
ordinària i l’extraordinària per
validar la modificació dels estatuts.
Van participar 33 persones, 25
entitats (un 71,43 % del total
d’entitats membres del CAB), de les
que 18 tenien dret a vot (un 78,26 % del total que tenen dret a vot).
L’informe de gènere de l’assemblea és el següent:

Total Assistents

33

100 %

Intervencions

Homes

21

63,64 %

26/40 - 65 %

Dones

12

36,36 %

14/40 - 35 %



Trobades d’Associacions: Aquestes són un espai de trobada de les
entitats del CAB per compartir necessitats i reptes. En celebrem un mínim
de dues anuals.
◦ 25 de març ens vam trobar 18 entitats per compartir objectius i
necessitats principals de les organitzacions per concretar plegades les
bases d'un Pla de rescat de l'Associacionisme en el context de crisi
actual i planificar l’any que iniciàvem.
◦ 14 de desembre ens vam trobar 38 entitats per treballar de forma
monogràfica el model de l’Associa’t a la Festa amb el director dels
Serveis d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona (DSAC)
Òscar Rebollo.
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2.2 PARTICIPACIÓ A XARXES DE FOMENT ASSOCIACIONISME
Des del CAB hem mantingut espais de coordinació i treball amb diferents
organitzacions


La Xarxa d’Associacionisme de Catalunya és un espai informal
de coordinació i intercanvi entre diferents federacions i
plataformes d’entitats de base associativa per compartir
necessitats i reptes conjunts i respondre-hi de manera inclusiva
amb l’objectiu de donar visibilitat i enfortir la societat civil al
nostre país. Aquest any només ens hem coordinat enviant
informació i mantenint un parell de trobades virtuals ja que no s’ha activat el
procés de treball de la llei.



Plataforma de Gestió Ciutadana. Participem per facilitar l’impuls de la gestió
associativa i avançar conjuntament amb la resta d’organitzacions. En el marc
de la plataforma aquest any hem seguit facilitant diferents processos i
trobades.



COOP 57 i FIARE. Participem com a socis i usuaris, intentem fer present la
veu i necessitats de les associacions, a banda de fer ús dels serveis de
finançament.



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.



Projecte Lliures. Un fons econòmic i social estable amb el qual donar suport
econòmic, tècnic i comunitari a mig termini a projectes innovadors,
emancipadors i transformadors que treballen arreu del territori català
impulsat per Òmnium Cultural, ECAS i COOP57 en el que participem en la
comissió d’avaluació de projectes.



Educació 360. Som membres d’aquesta plataforma que impulsa l’educació
des d’una perspectiva transversal. Com a entitat ens comprometem a
promoure l’Educació360. Educació a temps complet en la nostra organització
i a fer arribar la informació de la Plataforma a les entitats del CAB.
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D’altra banda hem donat suport a diferents iniciatives promogudes per
d’altres organitzacions:






Pacte per una Economia per la Vida2. Ens vam sumar al manifest que defensa
la necessitat d’impulsar i consensuar un Nou Model Econòmic per Catalunya
basat en una economia plural i transformadora per fer front al context
d’emergència sanitària, social, econòmica actual que impulsava l’Associació
Economia Social Catalunya (AESCAT).
Proposta de Llei de creació d’un organisme d’avaluació de l’impacte sobre
els drets humans de les empreses que operen a Catalunya impulsat pel Grup
català d’Empresa i Drets Humans que formen Lafede.cat - Organitzacions per
a la Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a
Colòmbia.
Acte de desgreuge al monument a la sardana
organitzat per la Coordinadora d'Entitats Sardanistes
de Barcelona i amb la participació de la Montserrat
Morera com a presentadora.

2.3 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL
Hem participat en diferents espais per garantir la nostra incidència en les
polítiques de suport a l’associacionisme.


Consell de Ciutat, que vicepresideix Montserrat Morera comissionada
per la junta directiva. En aquest espai impulsem la secretaria associativa
del Consell de Ciutat. L’objectiu és facilitar la coordinació associativa, per
tant posem al servei de les entitats eines per al treball col·laboratiu 3 i el
suport tècnic per preparar les convocatòries i la dinamització de les
trobades així com el seguiment dels diferents grups de treball. En el marc
del Consell de Ciutat, a banda de participar en els diferents grups de
treball, hem seguit amb atenció els següents temes estratègics:
◦ El procés per recuperar un nou reglament de participació de
Barcelona.
◦ Pacte de Barcelona: tot allò relacionat amb els espais de seguiment i
valoració.
◦ PAM 2020 -2023 i pressupostos participatius: hem participat en la comissió
d’impuls dels pressupostos participatius fent difusió entre les entitats de la
ciutat.

2

Podeu accedir al manifest en el següent enllaç:
https://economiasocialcatalunya.cat/pacte-per-la-vida/
3
Les entitats les entitats es poden inscriure en aquest enllaç
http://www.grups.pangea.org/postorius/lists/associacionscdc.grups.pangea.org/
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Àmbit Participat d’Economia Social i Solidària. Formem part d’aquest
espai amb la participació de Lara Rot, comissionada per la junta directiva
amb l’objectiu de fer present l’associacionisme en la definició de
l’Estratègia de Ciutat per a l’impuls de l’economia social i solidària. Per
gestionar aquesta participació hem creat un grup d’Economia Social i
Associacionisme.



Grup Motor del Pla Estratègic de l’Impuls de l’ESS. 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 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 altres. Per facilitar la coordinació en aquests espais
(Àmbit i GM) dinamitzem un grup de treball intern amb les entitats del CAB que
estan interessades.



Consell Assessor Municipal d’Universitats CAMU. Es tracta d’un òrgan
d’interlocució directa entre el consistori i les universitats, en el que
participen els diferents sectors implicats. Des del CAB participem amb
l’objectiu de posar en relació l’associacionisme i el món universitari.



Consell de Cultura. Fruit de la feina de coordinació de la Plataforma de
Festes Majors participem com a CAB en una de les comissions de treball
en relació als temes tècnics vinculats a l’ús de l’espai públic.
Taula d’Emergència Climàtica. És l’espai participatiu on es va elaborar la
Declaració d'Emergència Climàtica. Des del CAB ens vam afegir durant el
procés de treball de la declaració i participem en les convocatòries on
l’Ajuntament presenta els avenços i el compliment dels compromisos
adquirits.





Taula per l’impuls de l’Agenda 2030. A finals de l’any vam ser inclosos
dins d’aquesta taula, per tant encara no hem participat a cap trobada. Els
objectius són donar impuls a l’Agenda 2030 entre els actors socials i
econòmics de la ciutat i, al mateix temps, fer seguiment de l’evolució de
l’assoliment de les fites proposades pel govern municipal per assolir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la ciutat.



Acord per la Barcelona Inclusiva. Som entitat signant de l’acord i vam
participar a la trobada general celebrada el passat 21 de maig a l’auditori
de Cotxeres de Sants on es va aprovar el Pla de treball del curs 20212022.
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2.4 XARXES INTERNACIONALS
Hem mantingut la relació amb les xarxes internacionals en les que participem
amb l’objectiu de generar sinergies per compartir experiències i oportunitats i
facilitar la informació a les entitats membres.


Observatori Internacional de la Democràcia Participativa.



Plataforma «Right to the City». Amb la que celebrem el 31 d’octubre Dia
Mundial pel #DretalaCiutat.
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3. COMUNICACIÓ
3.1 COMUNICACIÓ INTERNA
Al llarg de l’any hem posat en marxa:



Butlletí - Informacions Associatives
Difusió del Canal de Telegram 4: Hem iniciat un espai per seguir la
participació de les persones que representen l'associacionisme en diferents
espais de participació per facilitar la interrelació en aquests espais.

3.2 COMUNICACIÓ EXTERNA
Amb l’objectiu de millorar la nostra incidència en el sector hem elaborat al llarg
de l’any diferents posicionaments en relació a l’associacionisme:
1.

Posicionament davant la judicialització, la intimidació i la difamació per
part d’Agbar que han patit diferents entitats i organitzacions de la ciutat 5.

2.

Posicionament en defensa del Reglament de Participació Ciutadana de
Barcelona. Conjuntament amb la FAVB, davant la no admissió del recurs
de cassació interposat contra la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) de 25/10/2019. En defensa del Reglament
de Participació6.

3.

Posicionament sobre el model de subvencions7.

4
5

Per apuntar-se cal accedir des d’aquest enllaç: https://t.me/associacionsbcn
Podeu accedir al posicionament en aquest enllaç:
https://cab.cat/sites/default/files/2021-05/Posicionament_AgbarOK.pdf
6
Podeu accedir al posicionament en aquest enllaç:
https://cab.cat/sites/default/files/2021-03/210325-participaci%C3%B3vdef.pdf
7
Podeu accedir al posicionament en el següent enllaç:
https://cab.cat/article/unes-subvencions-municipals-de-foment-de-la-cohesio-social-destinades-quitreballem-la
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4.

Posicionament «Per una nova fiscalitat associativa. Posem-nos en
marxa!8»

5.

Posicionament sobre «Associacionisme
conceptes que s’enriqueixen l’un a l’altre9»

6.

Posicionament de la Plataforma de Gestió Ciutadana sobre la
#GestióCívicaDirecta10.

i Acció

Comunitària:

dos

D’altra banda, amb l’objectiu d’avançar en la
transparència de la informació que facilitem a la
pàgina web hem finalitzat les implementacions del
nivell 2 i estem actualitzant permanentment per
assolir el nivell tres de l’autoacreditació de “Transparent”11.

8

Per accedir al posicionament en aquest enllaç:
https://cab.cat/article/una-nova-fiscalitat-associativa-posem-nos-en-marxa-0
9
Podeu accedir al posicionament en aquest enllaç:
https://cab.cat/article/associacionisme-i-accio-comunitaria-dos-conceptes-que-senriqueixen-lun-laltre
10
Podeu accedir al posicionament en aquest enllaç:
https://cab.cat/recurs/posicionament-gestiocivicadirecta
11
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 2021
4.1 TORRE JUSSANA
El projecte de l’Espai Torre Jussana s’ha continuat adaptant al context de crisi al
llarg de l’any, redefinit objectius, serveis i formats en tot moment per adaptar-nos
a l’evolució de la crisi sanitària, econòmica i social. Per això, algunes de les taules
de treball i serveis vinculats a la casa en bona part s’han aturat i/o redefinit, com
taules de Districte, fons documental, la dinamització d’algunes activitats o la
mateixa celebració d’aniversari de l’equipament, que ja e va posposar al llarg del
l’any anterior.
A nivell d’equip tècnic, hem mantingut moments de priorització de taques de
teletreball, tot facilitant que l’equipament pugui està obert oferint els serveis
bàsics que les diferents normatives han anat regulant.
La voluntat i esforç ha estat mantenir el serveis adaptat en tot moment a la
normativa existent, però amb la voluntat de facilitar l’acció de l'associacionisme
de la ciutat. Per això, a banda de l’activitat.
Finalment aquest ha estat l’any de finalització del conveni i de renovació d’un
nou conveni. Per això presentem dues memòries:


Memòria de Torre Jussana fins a 15 de novembre de 202112



Memòria de Torre Jussana del 16 de novembre al 31 desembre de 2012 13.

12

Podeu accedir a la memòria en aquest enllaç: https://cab.cat/sites/default/files/2022-04/
MEMORIA_TJ_Nov_2021.pdf
13
Podeu accedir a la segona part de la memòria en aquest enllaç:
https://cab.cat/sites/default/files/2022-04/MEMORIA%202021_2part.pdf
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4.2 EL PANORÀMIC 2021
El projecte del «Panoràmic 2021» estava vinculat a l’obtenció del finançament
necessari i pretenia donar continuïtat a l'anàlisi de l’associacionisme en el context
de la crisi de la Covid19. Finalment no hem executat el projecte “El Panoràmic” ja
que no vam aconseguir el finançament requerit a la convocatòria de la COSPE21
de la Generalitat de Catalunya. Per això conjuntament amb les entitats
impulsores del projecte (Fundació Pere Tarrés, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
i l’Observatori del Tercer Sector) vam decidir renuciar a la subvenció de la
COSPE21 i també a la que havíem obtingut de d’Altres Economies de
l’Ajuntament de Barcelona.
D’altra banda, seguim treballant amb el Departament de Benestar Social i Família
per buscar alternatives de finançament en un futur i fer viable el projecte.

4.2 EL CODI ÈTIC DE LES ASSOCIACIONS
Malgrat que ens havíem programat iniciar l’eina d'autodiagnosi a partir del Balanç
Social del qual ja disposem de la versió beta, l’hem posposat ja que,
conjuntament amb la CONFAVC, vam promoure l’inici del procés de consolidació
del Codi Ètic Català.
Aquest procés, l’hem iniciat aprofitant un treball de redefinició dels valors i
adaptació del Codi Ètic de les Associacions a les entitats veïnals.
Vam presentar conjuntament aquest
treball en una jornada conjunta celebrada
el passat 15 de desembre a Torre Jussana
sota el lema «SOM ASSOCIACIONS.
TENIM VALORS Cap a un Codi Ètic de les
Associacions de Catalunya» en la que vam
presentar el document de conclusions de
les entitats veïnals i el procés de treball
per definir el Codi Ètic Català. Durant la jornada van participar 47 persones en
representació de 28 entitats d’àmbit català. Finalment, durant la jornada vam
comptar amb les aportacions de Fernando Pindado, (encarregat amb Pep Martí
d’elaborar el document de les entitats veïnals), David Bondia (Síndic de Greuges
de Barcelona) que ens va parlar de la importància d’un codètic davant de la
ciutadania i l’Enric Prats (Professor de Pedagogia i darrer president de la
Comissió) que ens va parlar de la importància d’un Codi Ètic en el sector
associatiu.
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4.2 ENFORTIMENT DEL FET ASSOCIATIU
4.2.1 Revolucionem l’Associacionisme
Malgrat que vam proposar una sèrie de debats, els vam canalitzar en el procés
d’elecció de la sindicatura de greuges. Vam impulsar el procés d’elecció de la
Sindicatura de Greuges en el moviment associatiu a partir d’una sèrie de
trobades que ens van servir per reflexionar sobre la relació entre l’acció
col·lectiva organitzada i la sindicatura de greuges. Per fer-ho vam organitzar:
1.

Trobada amb la Maria Assumpció Vilà per fer una valoració conjunta
del període 2010 – 2020.

2.

Trobades obertes amb les candidatures que ens demanaven el seu
suport. Finalment van ser tres les candidatures que ens van demanar
suport i amb les que vam organitzar aquestes trobades:
 Ramon Nicolau
 David Bondia
 Ricardo de la Rosa

3.

Difusió del procés de votació entre les entitats de la ciutat a partir del
web, el mailing i les xarxes socials.

Al llarg de l’any hem fet diferents trobades «Revolucionem l’Associacionisme» en
els diferents espais i grups de treball de l’any.
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4.2.2 Finançament de les associacions
Aquest curs hem seguit impulsant el Grup de Treball de Finançament amb el que
hem desenvolupat tres línies estratègiques:
 Aportacions i reflexions al voltant del model de subvencions a partir de
l’anàlisi de la convocatòria de subvencions 2020.
 Reflexions i propostes sobre la necessitat d’una nova fiscalitat associativa.
 Generar noves dinàmiques de mecenatge per vincular el comerç de
proximitat i el teixit associatiu de Barcelona.
 Reforçar el model de gestió cívica.
4.2.2.1 L’anàlisi de la convocatòria de subvencions
de l’Ajuntament de Barcelona 2021

Hem elaborat aquesta anàlisi conjuntament amb la Fundació Francesc Ferrer i
Guàrdia i el GT del CAB.
Les principals conclusions d’aquest estudi 14 van servir per elaborar el
posicionament «Per unes subvencions municipals de foment de la cohesió social
destinades a qui treballem per la cohesió social». Les principals conclusions són:
 Prioritzar les entitats sense ànim de lucre
 Adequar la convocatòria a la realitat i a les possibilitats associatives
 Prioritzar l’associacionisme de barri
 Actualitzar les bases actuals de la convocatòria

14

Accedir a l’estudi en aquest enllaç:
https://cab.cat/sites/default/files/2021-07/2020_InformeSubvencions_v1%20%281%29.pdf
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4.2.2.2 Anàlisi de la regulació de la Utilitat Pública
i com afecta al sector associatiu (2017 – 2021)
Fruit del treball al llarg del 2021 que vam realitzar al voltant de repensar models
de fiscalitat associativa vam considerar que esdevé estratègic que les ONL
treballem per una nova fiscalitat associativa que permeti desenvolupar un marc
fiscal i legal que faciliti i incentivi l’associacionisme i eviti equiparar-lo al de les
persones jurídiques que desenvolupen una activitat empresarial. Per això des del
CAB al llarg del 2021 hem treballat en diferents línies:
 Seguir, conjuntament amb la Fundació Catalunya Cultura, el procés de
debat en el marc del govern espanyol de la reforma de la llei de
mecenatge que permeti nous límits fiscals.
 Iniciar un procés de reflexió sobre la Declaració Utilitat Pública (DUP) i
com millorar la regulació d’aquesta que ens ha dut a plantejar l’inici de
l’estudi «Anàlisi de la regulació de la Utilitat Pública i com afecta al sector
associatiu (2017 – 2021)». Aquest estudi aprofundirà en les entitats que
al llarg dels darrers anys han intentat aconseguir la DUP.
 Revisar el marc de la Carta Municipal de Barcelona i cercar noves vies de
millora de la fiscalitat associativa a partir de la recuperació de la DEIC
(Declaració d’Entitat d’Interès Ciutadà).

4.2.2.3 Generar noves dinàmiques de mecenatge
Més enllà de la dimensió fiscal del mecenatge, seguim treballant per reimpulsar
aquesta línia. Finalment hem signat un conveni marc de col·laboració amb PIMEC
Comerç per generar projectes conjunts que fomentin el teixit associatiu local i el
comerç de proximitat.

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA | cab.cat | associacions@cab.cat | 932 564 087 |
@associacionsbcn

18

MEMÒRIA CAB 2021 | cab.cat

4.2.2.4 Projecte de Fons de Contingències
En el marc de la Plataforma de Gestió
Ciutadana i després del suport de la
subvenció
d’Altres
Economies
d’Enfortiment de l’Economia Social, des
del CAB vam impulsar el lideratge del
procés de concreció del projecte
d'intercooperació amb l’objectiu de
donar resposta a una necessitat de les entitats que, fruit de la prestació de
serveis públics, depenen quasi exclusivament de les subvencions públiques i així
donar suport a la gestió cívica.
Aquest any hem intentat tancar el procés conjuntament amb la Plataforma, però
les pròpies dinàmiques associatives de les entitats membres de la Plataforma han
posposat el procés de decisió final. Per tant, encara estem pendents de decidir si
el projecte s’executarà o no.
4.5 ENFORTIM LES ESTRUCTURES I COORDINADORES ASSOCIATIVES
4.5.1 Xarxa de Festes Majors
Des del CAB hem seguit donant suport
a la Plataforma de Festes Majors. Un
espai de coordinació de les entitats
que organitzen les festes majors a
Barcelona. Actualment formen part
d’aquest espai 19 organitzacions. Des
del CAB en Josep Espín (Federació
d'Associacions, Entitats i Comissions
d'Hostafrancs) és el comissionat que participa en la plataforma i ofereix el suport.
Al llarg d’aquest any hem donat suport a:
Creació del web de la plataforma i generació dels dominis
Convocatòries i facilitació de les trobades i reunions
Elaboració de documentació i maquetació dels posicionaments:
◦ Manifest davant els fets succeïts a les Festes Majors d'estiu a
Barcelona.
◦ Qüestionari sobre “Quines són les necessitats de les Festes Majors de
Barcelona?”
A banda d’impulsar la plataforma, al principi
d’any i fruit del lideratge en el suport de les
entitats que impulsen la festa a la ciutat de
Barcelona, vam acompanyar la cultura popular
en el context actual de crisi.
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Vam ser 45 entitats de Cultura Popular i Festes Majors de la ciutat de Barcelona
que vam promoure el manifest "La Cultura Popular és necessària" en el que vam
denunciar que la Generalitat oblidava el sector de la cultura popular no incloent
les activitats culturals d'arrel popular i festiva en les revisions periòdiques de
mesures del PROCICAT. Conjuntament amb aquestes entitats vam organitzar el
primer acte conjunt de les entitats de cultura popular de Barcelona a la Plaça
Sant Jaume on vam aplegar més de 100 persones per fer públic el Manifest
COVID19 amb la campanya #LaCulturaPopularésNecessària.

4.5.2 Impuls de l’Acció Comunitària a les Associacions
La feina elaborada al llarg dels darrers
anys es va concretar amb l’elaboració
de la guia «Anem més ràpid o anem
més lluny?»15 per al treball de l’Acció
Comunitària a les associacions que
vam treballar conjuntament amb la
Cooperativa +educació.
La presentació de la guia va ser una
oportunitat per generar un diàleg
constructiu entre l’Ajuntament i
diferents experiències que fan Acció
Comunitària en el territori.

15
Podeu accedir a la guia en el següent enllaç:
https://cab.cat/sites/default/files/2021/Guia_Accio%CC%81_Comunita%CC
%80ria_Associacions.pdf “
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Fruit d’aquesta jornada vam elaborar conjuntament el posicionament 16
«Associacionisme i Acció Comunitària: dos conceptes que s’enriqueixen l’un a
l’altre» en el explicitem que des de l’associacionisme entenem que l'Acció
Comunitària està basada en tres eixos:
 Una acció des de la comunitat
 Una acció col·lectiva i transformadora
 Una acció en xarxa

4.5.3 Revisió del Pla Estratègic del CAB
Al llarg del curs hem revisat el Pla Estratègic i hem validat els eixos del pla per
donar continuïtat al propi CAB, però aquesta reflexió ens ha dut a plantejar
definitivament l’organització del 3r Congrés de les Associacions de Barcelona.
Per tant, com a organització vam acordar seguir treballant a partir dels eixos
definits en el Pla estratègic:

4. 5.4 Eines per a federacions i coordinadores
Al llarg de l’any hem posat a l’abast de les organitzacions una sèrie d’eines per
facilitar la gestió, sobretot en aquest context de pandèmia. Per això hem difós
eines de treball col·laboratiu en xarxa i hem establert acords amb plataformes
col·laboratives de gestió d’entrades. Per això vam organitzar dues sessions
obertes:
 EntraPolis: https://www.entrapolis.com/ca/
 Berrly: https://www.berrly.com/es/
16
Podeu accedir al posicionament en el següent enllaç:
https://cab.cat/article/associacionisme-i-accio-comunitaria-dos-conceptes-que-senriqueixenlun-laltre
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5. EL CATÀLEG DE SERVEIS PER LES ENTITATS
MEMBRES
El catàleg de serveis que tenim a disposició de les entitats membres serà:


Servei d’assegurances. Tenim un acord
amb
Arç
Serveis
Integrals
d’Assegurances. Aquest acord és una
manera de treballar en xarxa entre dos
col·lectius que compartim els principis 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 socis 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. D’aquesta manera podem oferir una primera auditoria a les
nostres entitats, així com un preu molt
ajustat.



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 a 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. MEMÒRIA ECONÒMICA 2021
En primer lloc facilitem les pèrdues i guanys de l’exercici:

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA | cab.cat | associacions@cab.cat | 932 564 087 |
@associacionsbcn

23

MEMÒRIA CAB 2021 | cab.cat

A continuació presentem un resum gràfic:

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA | cab.cat | associacions@cab.cat | 932 564 087 |
@associacionsbcn

24

MEMÒRIA CAB 2021 | cab.cat

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA | cab.cat | associacions@cab.cat | 932 564 087 |
@associacionsbcn

25

MEMÒRIA CAB 2021 | cab.cat

A continuació us oferim el Balanç de situació de l’organització a 31 de desembre de 2020:

Aquests números estan auditats per Auditing a l’Informe d’Auditoria i comptes abreujats a 31 de
desembre de 202117.
D’altra banda també realitzem l’auditoria del Balanç Social de la XES 18.
A continuació oferim els ingressos d’administracions públiques durant el 2021:

17

Podeu accedir a l’informe de l’auditoria en aquest enllaç:
https://cab.cat/sites/default/files/2022-04/AUDITORIA%202021.pdf
18
Podeu accedir al darrer Balanç Social de la XES en aquest enllaç: https://cab.cat/
index.php/recurs/informe-balanc-social-2021
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A continuació facilitem les dades de l’equip tècnic durant el 2021:
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Finalment facilitem les dades dels principals proveïdors durant el 2021:
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En conveni amb:
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