Consell Municipal d’Associacions de Barcelona

Acta de la sessió del plenari del

Consell Municipal d’Associacions de Barcelona

Cotxeres de Sants

30 de juny de 2010

Ordre del dia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inici de la sessió.
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Informació sobre el nou cartipàs municipal.
Informació sobre el X Premi Barcelona Associacions i el XVI
Fòrum Primavera de les Associacions.
Informació sobre els grups de treball de finançament associatiu
i de la Mostra d’associacions .
Informació sobre el procés d’aprovació del Pla director de
Participació.
Informació sobre el Segon Congrés de les Associacions.
Proposta de nomenament d’experts .
Torn obert de paraules.
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Sessió
El regidor senyor Ramon Nicolau, que presideix la sessió del consell, la inicia
informant dels canvis en l’organigrama municipal i en la composició del
Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB). Com és conegut
de tots, el senyor Carles Martí, que habitualment presidia el plenari per
delegació de l’alcalde, ha dimitit com a regidor.
La senyora Imma Moraleda serà la regidora responsable de l’Àrea d’Educació i
Cohesió Territorial i les convocatòries del CMAB , doncs, portaran la seva
sigantura. Per delegació, el regidor senyor Ramon Nicolau presidirà les sessions
del CMAB. D’altra banda s’assegura la interlocució tècnica amb la continuïtat de
la direcció del Programa de Participació i Associacionisme, a càrrec de la
directora senyora Glòria Meler i continua en les seves funcions el secretari del
CMAB, senyor Àngel Aragüés. Al mateix temps desapareix la regidoria específica
de participació Ciutadana. El senyor Nicolau confia que aquests canvis no seran
en detriment de la qualitat dels debats ni de l’impuls del CMAB. Cal entendre’ls
en el marc de les polítiques d’austeritat que l’Ajuntament ha decidit, en principi
pels anys 2010 i 2011, especialment en el capítol d’inversions. Aquestes
mesures segueixen la tònica de les adoptades pel conjunt de les
administracions públiques.
A continuació pren la paraula el vicepresident senyor Enric Francés que vol fer
dues consideracions, la primera agrair els esforços del senyor Carles Martí per
fer avançar aquest consell i donar suport a la consolidació i al creixement del
moviment associatiu i la segona relacionada amb les notícies sobre la sentència
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, on demana serenitat i rigor en els
posicionaments, al mateix temps qye encoratja la participació de les
associacions en aquelles iniciatives que, ben segur, es produiran.
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EL senyor Ramon Nicolau agraeix les paraules del senyor Enric Francés en
relació a la tasca feta pel senyor Carles Martí i assegura que li farà arribar
personalment. En relació a la qüestió de la sentència sobre l’Estatut, informa
que demà l’Ajuntament de Barcelona farà un plenari extraordinari per prendre
un posicionament institucional. De tota manera, el senyor Nicolau està segur de
poder avançar que aquest posicionament serà favorable a totes les inciatives
unitàries que sorgeixin, entre d’altres la manifestació convocada per Òmnium
Cultural el proper 10 de juliol.
Els senyors Nicolau i Francés coincideixen que, amb la celebració d’aquesta
sessió del plenari fora dels salons de la plaça Sant Jaume, s’inicia un període
on els consells es convocaran a diferents espais associatius i municipals,
superant les incomoditats que s’havien patit al Saló de Cròniques.
El senyor Ramon Nicolau agraeix al director, senyor Joan Manuel Parisi,
membre del plenari, i a l’equip de les Cotxeres de Sants, l’interès i el suport per
a la realització de la sessió del consell en aquest espai, un refrent de la
història del moviment associatiu de la ciutat i, a més, la seu de les sessions del
primer Congrés de les Associacions. Avui, a més, es farà la presentació al
plenari del CMAB dels documents inicials del segon congrés. El senyor Nicolau
agraeix especialment la dedicació del senyor Parisi, doncs coincideix amb el dia
del seu aniversari.
El senyor Parisi remarca la importància de la idea de la itinerància en diferents
espais associatius i municipals per a les sessions del plenari del CMAB i
esperona les organitzacions ciutadanes, i també al Consell d’Associacions de
Barcelona, CAB, a participar en l’organització de la manifestació del 10 de juliol
convocada per Òmnium Cultural i els principals sindicats. Igualment agraeix les
referències personals del senyor Nicolau i s’afegeix al reconeixement del treball
i la implicació del senyor Carles Martí en l’impuls del CMAB i el suport al
moviment associatiu de la ciutat.

Informació sobre el X Premi Barcelona Associacions i el XVI Fòrum
Primavera de les Associacions.
X Premi Barcelona Associacions .
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El senyor Nicolau dóna la paraula al senyor Enric Francés que informa sobre la
composició del jurat i a la senyora Glòria Meler, que ho fa en relació al debat
per decidir els projectes premiats.
La senyora Glòria Meler remarca l’alt nombre de projectes presentats, 36, però
ja en la reunió del jurat es va valorar que la majoria de les entitats que van
presentar els projectes no acaben de comprendre l’objectiu específic del premi.
Independentment d’això, els membres del jurat va coincidir molt ràpidament a
l’hora de valorar els diferents projectes i es van decidir per unanimitat els dos
projectes premiats.

XVI Fòrum Primavera de les Associacions.
Els codirectors de Torre Jussana, senyors Casas i Salitges informen sobre
l’edició del Fòrum d’enguany que sota el títol El paper de les persones en les
entitats es va celebrar a Torre Jussana els dies 29 d’abril i 20 i 27 de maig.
S’adjunta l’informe valoratiu del qual el senyor Salitges destaca l’èxit
d’assistència al conjunt de les tres sessions i l’ús de noves eines de comunicació
en el seguiment i la participació en els debats (Facebook i Twitter).
En relació a aquest segon aspecte, el senyor Salvador Casas valora
positivament el nombre de participants al Facebook, donat el curt recorregut
del seu ús en el seguiment del Fòrum i el fet que, després de les sessions, es
van poder seguir el debat a través dels missatges dels participants. En relació al
Twitter expressa la seva confiança que la continuació del seu ús permeti el
creixement de participants. També es van gravar les sessions i es van produir
un reportatge-resum de 10 minuts de cadascuna de les sessions. Igual que va
succeir amb el facebook i el twitter, els videos van permetre seguir les sessions
a més persones de les que van assistir-hi. En definitiva va permetre augmentar
el nombre d’assistents, presencials o vituals, dels debats. També, i de forma
imprevista, un canal de televisió va retransmetre en directe les sessions. nforma
que la valoració feta pels assistents és molt alta per al conjunt de les sessions i
de les conferències i esperona els membres del plenari a començar a pensar el
Fòrum de l’any vinent. Un dels canvis que semblen evidents és la ubicació de
les sessions, doncs sembla prou clar que la localització desavinent, poc cèntrica
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i de difícil accés amb transport públic, de Torre Jussana no ha afavorit gens
l’assistència.
La senyora Felisa Pérez insisteix en la necessitat de canviar la ubicació de les
sessions del Fòrum de les Associacions donades les dificultats que representa
desplaçar-se fins a Torre Jussana.
La senyora Clara Soler de l’Associació Projecte Fiare Catalunya demana si és
possible accedir al projecte guanyador del primer Premi Aprenent a participar,
participant . El senyor Nicolau i la senyora Glòria Meler comparteixen la idea de
que podria ser força interessant per a les entitats l’accés als projectes i que
caldria demanar el permís a les associacions que van presentar els projectes. Es
suggereix que, a les bases de les futures convocatòries, figuri el dret públic de
visualització dels projectes. La senyora Nuria Paricio demana si els projectes
que no coincidien clarament amb els objectius del premi van rebre algun tipus
de comunicació aclaratòria o, en tot cas, si això es podria fer en un futur. La
senyora Glòria Meler explica que, com en anteriors edicions del premi, algunes
entitats presenten bàsicament el programa d’activitats de l’any, o alguna de les
activitats més remarcables, i afegeix que, formalment, cap entitat ha estat
desestimada per defecte de forma. El senyor Ramon Nicolau comparteix la idea
que enguany s’ha repetit la mateixa situació que en anteriors edicions del
premi. En la seva opinió un nombre rellevant de projectes no s’adequan als
criteris de les bases del premi. El jurat centra el seu treball en els projectes
que, en l’opinió de la majoria del jurat, si són conformes i a través del debat
es van decantant un petit nombre de projectes entre els quals s’acaben
escollint els premiats. Considera que fora bo que el jurat es planteges algun
tipus de comunicació delicada a les entitats que presentin projectes no
adequats, però considera que això és força complicat per què hi ha un marge
ample per allò que és opinable. També es podria fer un nou esforç per fer les
bases més clares, més diàfanes. Coneguda, com és, la composició del jurat –
direcció del programa de Participació i Associacionisme, codirectors de Torre
Jussana, representants de la permanent del CMAB i representants de les
entitats que van presentar els projectes premiats l’any anterior, el senyor
Nicolau els hi demana que es comenci a treballar en solucions a aquesta
problemàtica.
El senyor Enric Francés fa referència al debat que es va produir a la permanent
del CMAB. Considera que les bases o no són prou clares o, després de dos o
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tres anys, el nombre d’entitats que presenten projectes que no segueixen les
indicacions de les bases no minva, per això arriba a la conclusió que caldrà
refer les bases del premi.

Informació sobre els grups de treball de finançament associatiu i de la
Mostra d’associacions .
El senyor Enric Francés recorda que al darrer plenari es va plantejar l’impuls
dels grups de treball, fruit d’això s’han reunit els de finançament, pla director de
participació, Mostra d’Associacions i, ben aviat, es posarà en marxa el del Segon
Congrés.
El senyor Jordi Jover explica els treballs del grup de treball de finançament
associatiu. Abans de res, reitera que el grup està obert a la participació de totes
les entitats del plenari. Ara mateix hi participem 8 associacions. El Pla de
Treball del CMAB d’aquest nou mandat definia el treball d’aquest grup com un
camí cap a un nou model de finançament de les entitats a Barcelona. En
aquesta reflexió a la primera reunió, del 13 d’abril, vàrem acordar realitzar unes
propostes concretes en relació a les bases de la futura convocatòria de
subvencions del 2011 .
Així, analitzàrem les línies prioritàries actuals de la convocatòria (set línies), i
confeccionarem una nova proposta:
• Concentrar les línies en tres:
- Xarxes Associatives
- Processos i metodologia per promoure la participació associativa
- Enfortiment de les estructures organitzatives de gestió
• Igualment plantejar si la línea de cultura popular es el seu lloc a
Participació o millor hauria d’estar a Cultura
• Suprimir les tres restants
També sorgí el tema de mantenir un diàleg referent al circuit de les peticions de
subvencions, davant el dubte que realment s’hagi aplicat la línea d’enfortiment
de les estructures organitzatives per les entitats.
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Finalment plantejàvem si la formulació i circuit administratiu de la subvenció
arribaven a bon port i que potser caldria que aquesta convocatòria específica
fos assumida des de Participació per poder donar-li operativitat real.
Finalment proposarem incloure com element valoratiu a la convocatòria, que
l’entitat estigui adherida al Codi Ètic de les associacions de Barcelona.
A la reunió del dia 28 de juny del grup de treball, comptÀrem amb la presència
del representants municipals Sra. Maria Gas, Sr. Jordi Ribas i Sra. Glòria Meler
per a poder fer-nos el retorn de les propostes que abans he comentat.
Fruit de la reunió i en resum seria:
Hi ha una voluntat municipal política de continuar amb els tres criteris que
demanem suprimir, creient que si desapareixen, poden quedar fora propostes
de subvencions de projectes amb capacitat d’intervenció en el seu entorn,
corroborant també que augmentar la participació dels ciutadans en els afers
públics és una prioritat municipal.
Enteníem des del grup de treball que tot i ésser línies de treball que tots podem
assumir com correctes, aquestes poden anar prioritzant-se dins dels anys i que
ara mateix ens semblava que enfortit les estructures associatives, el treball en
xarxa i els processos i metodologia per a promoure la participació associativa,
podien, ser avui prioritàries.
Pel que fa a la línia de Foment de la cultura popular i tradicional, la
representació municipal està d’acord que fora millor que estés dins de l’àmbit
de Cultura, però que pel proper any continuarà encara dins de Participació per
una qüestió de remodelació interna que encara no ha estat possible fer.
En relació a la darrera línia de treball Impuls d’una ciutadania activa que
promogui el sentiment de pertinença a Barcelona, la representació municipal
considera que és revisable i podria, en la propera convocatòria, quedar
establerta com un criteri dins d’una línia de treball.
En relació al tema del circuit de les peticions de subvencions, la senyora
Meler, indica que aquest tasca es realitza a l’anomenada taula de responsables
d’àmbits i districtes de manera molt correcte, considerant totes les variables i
decidint si una proposta queda en l’àmbit de districte o pot passar a l’àmbit de
ciutat. Des del grup de treball no tenim cap dubte sobre la feina qualificada que
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fa aquesta taula, però potser seria bo, poder veure les dades, de per exemple,
els tres darrers anys i fer-ne un seguiment.
Indicar finalment que senyor Jordi Ribas, secretari executiu de la gerència de
l’àrea, ens anuncia un projecte tecnològic que augmentarà l’eficàcia i la
transparència en el procés de concessió de les subvencions i que permetrà
avançar al maig el seu pagament a les entitats. S’implementarà al 2011, en
bona mesura, per l’actual tramitació de la llei de subvencions que modifica la
legislació actual.
A la reunió del grup de treball de setembre continuarem treballant en aquest
necessari model de finançament associatiu.
A continuació el senyor Ramon Torra informa sobre la reunió del grup de treball
de la Mostra senyalant que l’edició d’enguany pateix la retallada pressupostària
decidida per l’Ajuntament que es concreta en la supresió de les carpes grans de
les federacions, la resta es manté igual que en anteriors edicions. Les
federacions ocuparan les carpes mitjanes i tindran menys possibilitats d’inquibir
entitats associades. Després d’aplicar-se els criteris de selecció acordats, la
quasi totalitat de les entitats que han demanat participar tenen un espai
assignat.
La senyora Glòria Meler vol completar la informació que ha donat el senyor
Torra i afirma que la Mostra, seguint les indicacions del pla d’ajust pressupostari
de l’Ajuntament, ha hagut de reduir molt el pressupost . Independentment d’
això, algunes de les carpes grans (6x10) haurien quedat sense ocupar-se
perquè les candidatures presentades no reunien les condicions exigides. En
l’ajust pressupostari s’ha intentat no afectar els espais comuns. La reducció ha
afectat especialment la producció d’una exposició de material fotogràfic que
celebrava el 15è aniversari de la Mostra, a tot el tema d’ambientació i de les
activitats que es pensaven realitzar, i que no es faran, a l’espai de la Direcció de
Participació i Associacionisme. Es mantindrà, però, un espai de coordinació i
punt de referència per a les entitats presents a la Mostra i per als visitants.
S’han reduït un 50% les actuacions musicals i artístiques de producció externa.
També s’ha reduït la despesa d’infraestructures al no fer-se l’exposició
esmentada, així com els costos de producció de la regidoria d’escenari per la
menor activitat de les actuacions musicals i artístiques. Però l’equip de la
direcció que està darrera de la Mostra, afirma la senyora Meler, està segur que
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la presència de les entitats serà lluïda i que es mantindrà l’atractiu i la qualitat
de l’edició d’enguany.
Per la seva banda, el senyor Ramon Nicolau informa que , com una mostra
d’estalvi, es supremeix el Passeig de les Persones, una presentació de diferents
àrees municipals a la ciutadania. Com a conseqüència, l’eix de presència cívicociutadana a les festes de la Mercè serà la plaça Catalunya.
El senyor Joan Sonet de Voluntaris 2000 demana si és possible tenir un
coneixement públic de l’aplicació del sistema de puntuació per admetre les
entitats a la Mostra. Després d’un ampli debat es coincideix en que totes les
entitats (membres o no del plenari) tindran a la seva disposició tota la
documentació que demanin per a la seva consulta.
El senyor Angel Marcos, expert associatiu, planteja la qüestió de la distribució
sectorial dels espais de la Mostra, qüestió sobre la que també ja àmplia
coincidència en prioritzar els espais ocupats per associacions de segon nivell
que, al mateix temps, donin espai a les associacions federades.
El senyor Enric Francés diu tenir només un punt de desacord i aquest és el que
atribueix manca de qualitat als projectes presentats, com a mínim en el cas de
les de Sants-Montjuïc que li consta han fet un gran esforç per ser presents a la
Mostra, esforç i qualitat del projecte.
El senyor Nicolau admet que valorar la qualitat d’un projecte sempre està
sotmés a un marge de subjectivitat, que de totes maneres els espais mitjans
per a les entitats de segon nivell s’han mantingut tots.

Informació sobre el procés d’aprovació del Pla director de
Participació.
El senyor Nicolau considera que aquest ha estat un altre grup de treball del
plenari. Al llarg de l’any 2009 s’ha fet un procés de diagnòstic entrevistant a un
grup de persones clau del món assocatiu i a un altre vinculades als diversos
consells sectorials i territorials de participació, i també a totes i tots els
treballadors municipals que treballen en l’àmbit de la participació. Tot aquest
treball va permetre fer un macrodiagnòstic, que incorporava els resultats de
l’enquesta que l’Ajuntament fa semestralment entre els ciutadans, l’Òmnibus
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municipal, enquesta complementada per a una altra d’específica sobre temes
de participació. Aquest primer document es va sotmetre a la consideració d’una
comissió específica creada al sí del Consell de Ciutat de la qual també en
formaven part membres del CMAB. La direcció de Participació i Associacionisme
va elaborar un esborrany del pla director que va comptar amb l’assessorament i
el seguiment d’una comissió tècnica formada per tècnics de diferents àrees i
districtes municipals, així com de tècnics i tècniques del Consell d’Associacions
de Barcelona, CAB, i de la Federació d’Associacions de Barcelona, FAVB. El
seguiment institucional es va fer en una comissió del Consell de Ciutat amb la
presència de representants dels cinc grups polítics presents al Consistori i d’una
vintena de membres del propi Consell de Ciutat representants d’associacions i
persones a títol individual.
Posteriorment, es van anar incorporant les diverses esmenes tècniques i les
dels grups polítics municipals. El document resultant, sobre el qual s’haurà de
posicionar el Consell de Ciutat el 20 de juliol, per després iniciar la tramitació
administrativa al sí de l’Ajuntament, compta, doncs, amb un alt nivell de
consens. A més dels acords de les diverses comissions i del Consell de Ciutat té
el suport de quatre dels cinc grups polítics municipals. Resta la seva presentació
a l’acord del Consell Plenari de l’Ajuntament que es confia que serà a l’inici de la
tardor.
El senyor Nicolau agraeix l’esforç i el treball de totes les persones que hi han
participat i també la voluntat de, partint de posicions diverses, arribar al
consens obtingut.
El senyor Nicolau excusa la presència de la senyora Marta Cots, presidenta del
Consell de la Joventut de Barcelona, i qui ha presidit la comissió del Consell de
Ciutat que ha portat a bon port tot el procés de negociació del pla director.

Informació sobre el Segon Congrés de les Associacions.
Pren la paraula la senyora Montserrat Balaguer, presidenta del Consell
d’Associacions de Barcelona, CAB, entitat convocant d’aquest segon congrés.
Comença dient que ja fa mesos que des del CAB s’està treballant per aquest
segon congrés, fill del celebrat l’any 2001 i en el que van participar més de 500
associacions de la ciutat. Es van organitzar 11 comisions de treball que va
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produir 33 idees claus. D’aquestes idees remarca per la seva importància i per
recollir l’esperit dels debats: l’aprovació del Codi Ètic una distinció de qualitat de
les entitats de la ciutat, que anys més tard dóna lloc a l’oficina tècnica del Codi
Ètic, dirigida pel senyor Ramon Torra; la creació del Consell d’Associacions de
Barcelona com una entitat de tercer grau, que actualment aglutina unes vint
federacions i unes mil cinc-centes associacions de base; i l’impuls del projecte
de cogestió associativa de Torre Jussana, el centre de serveis a les
associacions.
Tot això s’està treballant des del 2007, any de constitució del CAB, i es va veure
la necessitat d’impulsar el segon congrés perquè ja feia deu anys del primer i
pels canvis que s’han produït al moviment associatiu en aquest temps , que
plantegen nous problemes que necessiten noves respostes
Un dels objectius d’aquest congrés és que pugui sentar les bases del pla
director de suport a l’associacionisme, íntimament lligat al pla director de
participació. Es vol un segon congrés que reconeixi al sector associatiu, que
ajudi a fer avançar una cultura associativa pròpia, que il.lusioni, que sigui,
obert, inclusiu, que plantegi nous reptes. El plantegem treballant a partir dels
territoris i dels sectors. A partir d’una ponència marc i una ponència inaugural
organitzarem 10 congressos en els 10 territoris de la ciutat, on cada un d’ells
pugui expressar les seves preocupacions, les seves necessitats.
A nivell sectorial es plantegen tres reptes, tres objectius: a nivell de
reconeixement social, finançament i espais i equipaments. Per aquest congrés
comptem amb la implicació de tot l’equip tècnic del segon congrés, de Torre
Jussana i de molts dels tècnics de les associacions de Barcelona. Igualment
demanem l’acompanyament del Consell de Ciutat, del CMAB i dels diferents
consells de participació. El tret de sortida del congrés serà a finals d’octubre
amb la presentació de les ponències sobre els tres reptes abans esmentats:
reconeixement social, finançament i espais i equipaments. A continuació
s’niciaran els congressos de territori. A nivell organitzatiu, el senyor Ramon
Torra serà el director d’aquest congrés, que presentarà la metodologia de
treball.
La senyora Montserrat Balaguer clou la seva intervenció demanant la
participació activa de totes les associacions de la ciutat.
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El senyor Ramon Torra es refereix al document marc com un referent teòric de
màxims i mínims. Es presenten vuit ponències que són una proposta de treball
que es modificarà a partir de les propostes de les associacions, procés que
finalitzarà el 25 de juliol. Com ja s’ha esmentat el treball es centrarà en el
reconeixement social del moviment associatiu, finançament i espais i
equipaments. A l’octubre es farà el treball als territoris, als districtes. Es
considera que en l’àmbit municipal, el Consell de Ciutat seria el consell de
referència, el CMAB podria assumir la part tècnica i es demana la creació d’un
grup de treball on s’involucrarien els diferents consells municipals de
participació, sectorials i de barri. Tres espais de trobada: reconeixement social
del moviment associatiu, finançament i espais i equipaments sota el paraigua
del Consell de Ciutat. Està prevista la cloenda a l’abri, on es tindrà tot el conjunt
de conclusions que es vol siguin mesures concretes, mesurables per, d’aquí a
quatre anys, es pugui plantejar l’avaluació de la feina feta.
El senyor Ramon Torra resumeix el calendari: el 26 de juliol es tancaria el
procés de propostes de ponències, a finals d’octubre l’inici del congrés
El senyor Parisi diu vol parlar des de la història, des de la perspectiva, per posar
en evidència les diferències entre ambdós projectes congressuals. El primer
congrés va ser un procés molt llarg i ara es fa una proposta, una dinàmica,
diferent. A continuació esmenta a alguns dels presents que van participar en
aquell congrés i que avui continuent actius en el teixit associatiu de la ciutat.
Afirma que el segon congrés és molt important i ho fa des de la perspectiva de
qui no té cap responsabilitat en la seva organització, però que va dirigir
l’experiència dels dos anys que va durar el primer congrés. Diu que ens trobem
amb una situació de crisi que plana damunt la societat, que això comportar una
manca de recursos que obliga les entitats a un esforç complementari per donar
més respostes als problemes i als interrogants que apareixen avui. Cal arribar a
tots els racons de l’associacionisme, cal ser conscients que serà necessari un
esforç comunicacional per arribar a totes les associacions de Barcelona. Cal
aprofitar el marc d’un consell municipal com aquest per dir que el congrés no es
podrà fer sense una implicació implícita i explícita de l’Ajuntament de Barcelona
i per això la part municipal del CMAB han de ser els primers que ajudin.
Adreçant-se als tècnics dels districtes presents a la sessió, afirma que no serà
possible un congrés de les associacions sense la tenacitat i l’ajuda municipal des
dels districtes. El senyor Parisi reconeix que és un moment molt difícil per tots,
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que s’encavalquen diverses crisis en diferents espais, que la coincidència entre
les eleccions municipals al mes de maig de l’any vinent i el congrés faran
necessàries moltes complicitats.
El senyor Ramon Nicolau recull les paraules del senyor Parisi i remarca el
compromís de tots, i també l’Ajuntament , de donar suport a l’organització del
congrés. Garanteix el suport municipal amb les limitacions d’aportació
econòmica que la política d’ajust pressupostari implica. Afirma que es farà
l’esforç necessari perquè aquest congrés tingui tot l’èxit possible que, assegura,
tindrà. D’altrta banda, considera que no hi ha conflicte entre la campanya
electoral al Parlament de Catalunya i el procés congressual de les associacions.
El senyor Ramon Nicolau inicia el darrer punt de l’ordre del dia, la Proposta de
nomenament d’experts informant de la composició del plenari i com el
reglament del CMAB marca l’elecció d’experts associatius, dels quals, al passat
plenari, es va aprovar el nomenament de quatre persones.
El senyor Enric Francés explica que, a diferència del període anterior, que des
de l’inici del mandat del plenari es va fer un nomenament massiu, ara proposa
un nomenament progressiu d’aquests experts. Així mateix, es vol assegurar el
major grau possible de compromís en el treball d’assessorament i també la
paritat de gènere. A la darrera reunió de la permanent es va decidir proposar a
aquest plenari el nomenament de la senyora Montserrat Balaguer i deixar obert
aquest procés d’elecció de’experts i expertes
Per assentiment general, el senyor Nicolau dóna per aprovada la incorporació
de la senyora Balaguer.
El senyor Ramon Nicolau expressa la satisfacció per l’elecció per unanimitat del
plenari de l’Ajuntament de la senyora Assumpció Vilà com a síndica de Greuges
de la ciutat. Satisfacció per la llarga activitat associativa de la persona que
ocuparà aquesta elevada responsabilitat
La senyora Felisa Pérez recorda que al mes d’abril la Taula del tercer Sector
també fa el seu congrés i plantejava la possibilitat de poder sumar els resultats
i els treballs d’ambdós congressos. Per la seva banda també el senyor Ramon
Torra informa de la celebració, al 2011, de l’any internacional del voluntariat i
coincideix amb la senyora Felisa Pérez caldria establir sinèrgies entre tots tres
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esdeveniments: el Segon Congrés de les Associacions, l’any internacional del
voluntariat i de la Taula del tercer Sector.
El senyor Nicolau informa que enguany també se sumaran conjuntament la
Generalitat i l’Ajuntament a la celebració del dia internacional del voluntariat
que convoca la Federació Catalana de Voluntariat Social, evitant els dos actes
separats que es feien els darrers anys.
Sense més intervencions el senyor Ramon Nicolau clou la sessió.

Àngel Aragüés
Secretari del CMAB
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