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Inici de la sessió
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Informació dels grups de treball del plenari
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Avaluació de la Mostra d’Entitats de la Mercè de 2008
El projecte de la nova Torre Jussana
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Inici de la sessió
El senyor Carles Martí obre la sessió :
Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes al Saló de Cent. Fa una mica
de fred, però hi posarem caliu i hi posarem tot el nostre sentiment perquè
aquest espai tan maco, però esclau també de les formes i de les mides
d’altres èpoques, sigui agradable. Tothom ha rebut l’ordre del dia
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d’aquesta sessió ordinària del consell municipal d’associacions de
Barcelona.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió
anterior
Començarem, com sempre, amb la lectura i aprovació, si s’escau, de
l’acta de la sessió anterior. Hi ha alguna qüestió? Algun membre del
consell vol comentar alguna cosa? No? Per tant, la donaríem per
aprovada.

Informació dels grups de treball del plenari
El punt tercer el presentaran els diferents portaveus de les comissions.
Els donem successivament la paraula.
Grup de Treball de Torre Jussana.
Senyor Miquel Àngel Aragón
Hauria de ser la Núria Galan, però està malalta i jo li faig la substitució.
Bé, doncs la idea d’aquest punt és explicar una mica els avenços que hi
ha hagut des del darrer plenari, en relació als diferents temes que es van
proposar treballar a partir de grups. Sabeu que, en el marc del grup de
treball de Torre Jussana, el que volíem definir era el model de gestió de
Torre Jussana en el moment de retorn a l’equipament físic original
(perquè el servei ha continuat funcionant mentre han estat en reformes) i
començar a definir els elements que havien de concretar el projecte. El
grup de treball ha anat definint un model de gestió que consisteix en una
cogestió municipal i associativa a partir d’una direcció municipal i una
direcció associativa, per tant, dos codirectors que coordinen i dirigeixen
l’equipament amb un equip de treball també municipal i associatiu que
està previst que, en la mesura que siguem capaços de fer aquest
equipament i aquest servei útil i actiu en el marc de les necessitats de
l’associacionisme, doncs anirà creixent en activitat i, per tant, també en
recursos humans. Els hem demanat als nostres codirectors que
vinguessin a explicar-nos una mica el treball que vénen fent, i el moment
en el qual estan, les primeres passes, i que ens presentin en la mesura del
possible l’equip que ha pogut assistir, els seus col·laboradors i
col·laboradores, que són aquí amb nosaltres. Així que, sense més
preàmbuls perquè els protagonistes són ells, amb tots vosaltres, els
codirectors de Torre Jussana, Salvador Casas i Lluís Salitges.
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Senyor Lluís Salitges
Hola, bona tarda. Utilitzant símils mariners, just hem arribat a port, hem
acabat la travessa del desert. A Torre Jussana hem arribat a bon port i
comencem una nova singladura. I ara tot just estem començant a crear
equip, ens estem coneixent, estem creant una nova cultura d’equip i
estem en aquest punt. Ara podríem dir que estem a un 8% d’activitat i
estem començant a lligar el que serà el projecte comú. A partir d’aquí,
esperem el mes febrer poder començar amb el consell de centre i poder ja
a marcar les línies de treball pels propers tres anys. I el Salvador us
explicarà una mica més tot plegat.
Senyor Salvador Casas
El que deia en Lluís, hem començat a treballar, potser d’una forma una
mica entrebancada. El procés d’incorporació de l’equip associatiu no s’ha
acabat de completar fins aquesta setmana, que s’ha incorporat l’Aïna.
Quinze dies abans es va incorporar el Carles i jo potser fa un mes que
estic incorporat a mitges. Els traspassos de vegades són una mica
complicats i aquest ho està sent força. Per part municipal, ja sabeu que
continua l’equip que de forma molt heroica a mantingut la feina. Aquests
últims mesos han estat especialment durs per a ells. Tant la Cristina com
en Miquel, que no ha pogut venir, com el mateix Lluís, han fet una feina
molt i molt considerable per mantenir Torre Jussana i poder arribar a
aquest port, com deia en Lluís, amb un vaixell ben armat, si més no. El
projecte s’ha d’acabar de definir, en el sentit de fixar objectius i definir
accions, però en principi hi ha l’acord entre l’Ajuntament i el consell
d’associacions de Barcelona, que marcava, a grans trets, quatre grans
línies de treball que són: la formació i l’assessorament (que segurament
és una marca de la casa i és el punt fort de Torre Jussana), desenvolupar
projectes d’informació i comunicació (que és una de les coses que
hauríem de començar quan estiguem més rodats), el desenvolupament
associatiu, per descomptat, i la dinamització de la pròpia Torre Jussana
com a element per donar-nos a conèixer a la ciutat. I només dir això: que
estem posant en marxa la màquina i que en pocs mesos tindrem un
projecte molt sòlid.
Senyor Carles Martí
Ahir vam presentar, com a mesura de govern a la comissió de
presidència, comissió territorial i funció pública precisament el projecte
de posada en marxa de l’equipament de Torre Jussana. Suposo que aquí
hi ha representants d’altres grups polítics que em poden corroborar que
hi va haver un acord unànime per part de tot el consistori sobre el fet que,
efectivament, aquest era el camí que calia emprendre i els grups
parlamentaris ens felicitaven perquè s’hagués aprofitat el retorn a Torre
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Jussana per reformular el projecte, per treballar-lo en aquesta direcció de
la cogestió i per obrir nous camins a les associacions.
Hem modificat l’ordre del dia, avançat el punt sisè, el projecte de la
nova Torre Jussana, i per tant correspon un torn de paraules per si algun
representant vol comentar, preguntar, opinar al respecte. Tothom ha
tingut la informació, s’ha discutit a la comissió, suposo. No? Molt bé,
doncs entenem que si no hi ha paraules es pot avançar al següent punt,
un cop donat el vist-i-plau al coneixement d’aquest estadi en què es troba
el vaixell, que és el d’haver arribat a port i, per tant, poder començar una
nova etapa amb una nova seu, o tornant a la seu tradicional de Torre
Jussana, el servei municipal de suport a les associacions.
Tornem al punt tres i, ara sí, donem la paraula als representants de
cadascun dels grups. Jordi Jover, pel grup de finançament associatiu.

Grup de Treball de finançament associatiu
Senyor Jordi Jover
Bé, gràcies. Jo us faig una mica el resum del grup treball de finançament
associatiu. Comentar que s’ha treballat, dins del grup, el tema de la
millora del finançament en diferents àrees. Bàsicament, era obrir la línia
específica de subvencions i convenis per a l’enfortiment de les
estructures de les associacions de Barcelona. Això parteix explícitament
del reconeixement i suport públic a aquesta dimensió de les entitats, de la
ciutat, per garantir una bona convivència i qualitat de vida en
consonància amb la nostra manera d’entendre els drets i les llibertats
democràtiques. Aquesta línia volia anar adreçada específicament a
entitats petites i mitjanes i de segon nivell. Quan treballàvem la línia de
finançament, bàsicament parlàvem de l’àmbit del suport econòmic, cessió
d’espais, temes d’assessorament extern per a la planificació i, en concret.
La línia específica era garantir l’estabilitat de les organitzacions què
volguessin treballar cap a un canvi organitzatiu, millorar les
organitzacions de segon nivell i, evidentment, per consolidar la xarxa
associativa. Com a propostes i criteris generals, establíem que les
associacions amb un funcionament democràtic i que no posin més
requisits que la incorporació de nous associats (i evidentment d’acord
amb els valors que plantegen, als seus estatuts) serien explícitament
beneficiàries.
A nivell de les entitats de segon nivell, les federacions, les
coordinadores, altres plataformes que desenvolupessin la seva activitat,
total o parcialment a la ciutat de Barcelona, també consideràvem que
podien entrar dins d’aquests criteris generals de l’enfortiment de les
seves estructures.
Com a propostes de criteris valoratius, proposàvem, evidentment,
prioritzar aquelles organitzacions que miren d’afavorir els col·lectius que
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estan desatesos. Associacions que treballessin amb una àmplia base
associativa i que evidentment posessin en relació, com sempre, recursos,
capacitats i accions dins del seu projecte d’organització. També,
evidentment, valorar la concurrència d’altres suports a l’estructura que
rebin de l’Ajuntament com una manera també de millorar la distribució.
Com un fet valoratiu i de valor afegit, també proposàvem aquelles
entitats que participen en espais de coordinació associativa com un valor
afegit per a poder entrar en aquest àmbit de finançament.
Deixàvem, finalment, en aquests criteris valoratius, el tema de la
declaració d’interès ciutadà, la futura DEIC (després ja se’n parlarà), que
fos un element bàsic per poder entrar en aquesta concurrència.
Com a activitats que pensàvem que havien d’entrar en aquest
enfortiment associatiu, era tot l’àmbit de millora dels sistemes
d’informació a la base associativa, la promoció de la participació interna,
els sistemes de coordinació territorial o sectorial, millorar els sistemes de
planificació de la gestió interna, i ajudar a la creació d’estratègies de
captació de fons propis o privats i la manera de resoldre-ho.
Com a proposta i concreció d’això, vam obrir un debat amb la
voluntat que, dins la regidoria de participació, s’incidís en la dinàmica de
subvencions del conjunt del consistori, no exclusivament en l’àmbit de
participació. I en segon lloc, la voluntat de començar aquest canvi, als
ajuts que sortirien com a convocatòria del 2009 ja recollissin aquests
criteris.
En la situació d’avui, la situació és què, a la convocatòria del 2009
de participació i associacionisme, es recolliran bàsicament tres propostes
que ens semblen ja emmarcades dins de les propostes del grup de treball.
Una era l’impuls d’una ciutadania activa, que promogui el
sentiment de pertinença a Barcelona. L’altra era l’enfortiment de les
estructures organitzatives de les entitats i la innovació o acció per
afavorir la seva governabilitat. També en l’àmbit econòmic, ens semblava
que, com les entitats sempre anàvem una mica coixes en el tema de
justificació i terminis, demanavem que la convocatòria establís un termini
no superior als sis mesos a comptar des de la data de transferència
rebuda dels diners, es pogués justificar i no sempre anar amb correcuites. I que en el cas que l’activitat subvencionada no hagués estat
finalitzada en aquest període dels sis mesos, s’hauria de justificar en un
termini de dos mesos posteriors, la qual cosa sempre ens faria anar una
mica millor i no amb les premures del final de l’any.
Finalment, comentar que dins d’aquests tres àmbits, però
específicament dos, la idea és enfortit les estructures organitzatives,
afavorir projectes que fomentin la participació interna de les
associacions, que tinguin un pla de divulgació de resultats entre els
associats, i projectes que promoguin la transparència i la informació als
associats.
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En l’àmbit d’innovació o acció per afavorir la governabilitat,
consideràvem que havien d’entrar tots els projectes que incidissin en el
desenvolupament i aprofundiment dels mecanismes de relació entre el
govern municipal i la pròpia ciutadania.
Per tant, sembla que s’han recollit bona part de les propostes que
es van fer en el grup de treball de finançament per poder començar a
pensar que l’enfortiment de les estructures associatives és un valor molt
important del sector.
Com a coses pendents, perquè sempre queden deures, doncs que
el finançament de les estructures pugui plantejar-se també molt més
transversalment a tot l’àmbit municipal, i per tant, seguirem insistint en
poder explicar i intentar sensibilitzar els responsables dels sectors de
cultura i benestar social de l’Ajuntament perquè també incorporin a les
línies d’ajuts aquest enfortiment de les estructures de les entitats i que,
d’alguna manera, els ajuts que es promoguin no siguin tan puntuals, i es
pugui parlar també dels convenis a mig termini. Són coses que seguim
tenint pendents.
Senyor Carles Martí
Moltes gràcies. Farem la presentació dels tres grups i després obrim el
debat general. Pel grup de treball de la declaració d’entitat d’interès
ciutadà, la senyora Lídia Marimon.
Grup de treball de la declaració d’entitat d’interès ciutadà DEIC
Senyora Lídia Marimon
Bona tarda, jo us parlaré de la DEIC, que és la proposta de reglament
regulador dels criteris i del procediment per a l’obtenció del
reconeixement d’una entitat com a d’interès ciutadà. Aquesta comissió fa
dos anys que està treballant, jo us ho explico avui però, de fet, la persona
que ha portat la comissió ha estat la Francina Alzina; ella avui no podia
venir i per això us ho explico jo. Aquest document el teniu a les carpetes,
per tant us el podeu llegir tranquil·lament, és el segon document que
queda ja més redactat. Es va fer un primer, es van fer esmenes, ho vam
compartir la part municipal i les entitats i, aquest document que ha quedat
ara, nosaltres pensem que encara es pot arribar a treballar millor. Hi ha
propostes que hem fet i que s’haurien d’acabar de recollir i, a més, hi ha
un tema que considerem que les entitats, ja que fem aquesta feina de
posar-nos unes obligacions per tal de poder tenir aquest reconeixement
d’interès ciutadà, doncs també creiem que el document hauria de recollir
d’una forma més explícita quines són aquelles prestacions reals,
definitives, que obtindrien les entitats que fossin reconegudes amb
aquest document.
Bé, això no és cap problema; durant l’any 2009 està previst que es
tirin endavant unes mesures de foment de l’associacionisme dins de
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l’Ajuntament de Barcelona i creiem que en el marc d’aquesta nova
acomesa, que és aquest foment de l’associacionisme, s’hauran de recollir
bastants mesures i una podria ser la de la DEIC.
Per tant, creiem que queda un espai obert per seguir treballant en el
tema i, per tant, tota la feina que s’ha fet durant tot aquest temps no és
una feina malmesa sinó que ja ens serveix com a document de sortida de
treball per poder acabar-ho d’arrodonir en propers mesos.
Senyor Carles Martí
Doncs gràcies. Finalment, el tercer grup d’aquest punt de l’ordre del dia,
les polítiques públiques de participació, Miquel Àngel Aragón.
Grup de treball de les polítiques públiques de participació
Senyor Miquel Àngel Aragón
Bona tarda a tots i a totes. Parlo en nom de la Begonya Sánchez, que és la
responsable d’aquest grup i avui no ens pot acompanyar. No us diré cap
cosa nova perquè no ens hem reunit des de l’últim plenari. Però si ens
han posat en l’ordre del dia és per recordar-vos i per informar-vos que al
llarg d’aquest primer trimestre sí que el convocarem perquè serà l’espai
on les entitats del CMAB podrem anar fent seguiment del pla de
participació municipal que s’està posant en marxa i serà un espai on
podrem també iniciar i fer el nostre debat. Per tant, és a tall d’avís i perquè
tots comencem a ser conscients de la feina que ens ve al davant.
Senyor Carles Martí
Gràcies. Ramon Nicolau, farà un comentari general i després obrim el
torn.
Debat sobre la informació dels grups de treball
Senyor Ramon Nicolau
Bé, en nom del govern de l’Ajuntament volia comentar el treball en
paral·lel que hem fet amb aquests tres grups que tenen realitats dispars,
però que en aquests moments estan en una etapa molt important del seu
desenvolupament.
Penso que en el de finançament hem superat ja el més difícil, tenim
la concreció en la convocatòria del 2009 perfectament resolta, diria jo, en
la immensa majoria de les demandes plantejades i del que es tracta és
d’estendre aquesta concreció que ja tenim feta a participació i
associacionisme, que és el que pertoca a aquest consell, a tota la resta de
consells municipals. És a dir, del que es tracta és que aquestes normes
que ja s’han dotat per a la convocatòria del 2009 i que resulten
satisfactòries des del sector associatiu es vagin estenent a la resta de
convocatòries, especialment les de cultura i les d’acció social, que són
les més importants, però també a tota la resta. Perquè realment en tots els
àmbits de participació de l’Ajuntament hi ha consells municipals que
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poden opinar i que han d’opinar sobre el contingut de la convocatòria del
seu àmbit, però que a més haurien d’incorporar aquests tipus
d’avantatges de terminis, de documentació, etc., que ara ja
experimentarem al 2009.
Per tant, el plantejament és que les reunions de la permanent del
consell municipal d’associacions anessin incorporant rotativament al
llarg de l’any 2009 cadascuna de les àrees, de manera que els respectius
consells, de benestar, de cultura però també tota la resta, puguin anar
parlant de modificar les seves normes de convocatòria per al 2010 per
poder incorporar aquests criteris. Estem, per tant, en la recta final.
Amb el DEIC, amb la declaració d’entitats d’interès ciutadà, tenim
una seriosa dificultat, que és el fet de veure què és el que pot compensar
fer aquest esforç de complir una normativa que, com vostès veuran a la
carpeta, es bastant severa, busca l’excel·lència de les associacions i, per
tant, les entitats que compleixin totes aquestes condicions per ser
declarades d’interès ciutadà realment estaran al llindar de l’excel·lència i
això, en un panorama de 3.700 associacions que hi ha a la ciutat de
Barcelona, per força serà un procés selectiu important. Llavors, ens
semblava (coincidíem la part associativa i la part municipal) que aquest
esforç de selecció només té sentit si hi ha un premi important, si hi ha
una possibilitat d’un benefici econòmic important, que és el que hem
d’anar buscant. I, a més, el que amb bon criteri també ens deia la part
associativa era que l’objectiu de l’Ajuntament no ha de ser primar només
les entitats excel·lents, sinó tot el panorama del conjunt associatiu. Per
tant, això ha de ser explicat en el marc del que ens explicava la Lídia
Marimón, d’un programa de suport associatiu on molts temes, com per
exemple els recursos i serveis locals, webs, etc., puguin estar a l’abast de
tot el panorama associatiu i no només de les entitats d’interès ciutadà.
Per tant, ens obliga a fer un plantejament més ampli. Fins ara havíem
pensat només en les entitats que complissin aquestes condicions
d’excel·lència i probablement el que hem de fer és un pla de suport més
ampli, incloent-hi més temes. Com ella deia, no és una feina perduda,
però el que està clar és que ens queda encara una etapa important de
treball.
I l’últim tema. Sí que els voldria anunciar que el programa
d’actuació municipal 2008-2011 inclou, com una de les seves mesures,
l’elaboració d’un pla director de participació ciutadana. I això,
evidentment, no ho pot fer només l’Ajuntament sinó que ho hem de fer
tots junts. Per això, el que hem intentat és fer un seguiment de treball al
llarg de catorze, quinze mesos en els quals anirem fent processos de
reflexió, de debat tots plegats, i que a més això concentri una part de
l’activitat del Fòrum Primavera de les Associacions de l’any que ve, del
2009, i que tothom pugui dir la seva. Si bé aquest grup de treball no ha fet
molta activitat en els darrers mesos, doncs ara ens n’espera molta en els
propers perquè ha de ser protagonista precisament d’això, de la reflexió
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associativa respecte del pla director d’associació ciutadana de
l’Ajuntament que, si tot va bé, al llarg del 2009 o algun mes del 2010
hauríem d’aconseguir tancar-lo.
Senyor Carles Martí
Gràcies, Ramon. Ara sí, obrim el torn de paraules. Comentaris a la feina
dels grups, dels seus resultats o perspectives?
Senyor Antoni Villellas
Gràcies. Som el grup d’antics aviadors de la República i nosaltres ja
estem fent una labor. Nosaltres cada setmana ens reunim dues vegades i
fem un planning del que podem fer. Les nostres activitats són
principalment la recuperació de la memòria històrica i, per tant, aportem
tota mena d’elements per poder fer llibres, publicacions i sobretot
desenvolupar una activitat referent a la recuperació de totes les restes
dels aviadors que van morir a la guerra. Això és, pel damunt, el que són
les nostres activitats. Però sobretot nosaltres, recuperant aquesta
memòria històrica, aportem una sèrie de dades que serveixen per als
historiadors, per als diaris. Tenim ara mateix una sèrie d’entrevistes amb
els diaris referents a les aventures dels aviadors de la República.
Aquestes són les nostres activitats. I és clar, és difícil que pugui ser una
associació a la qual pugui entrar la generalitat de la població perquè
principalment es tracta de persones que coneguin el tema aeronàutic, per
una banda, i el tema de la història de la Guerra Civil, per l’altra. Aquestes
són les nostres activitats per ara. Estarem molt contents de poder ampliar
el que algú necessiti saber referent a les nostres activitats. Res més.
Senyor Carles Martí
Moltes gràcies. Senyor Ángel Marcos
Senyor Ángel Marcos
Bona tarda. M’ha cridat l’atenció quan el senyor Ramon Nicolau ha parlat
de 3.500 associacions a Barcelona. Moltes d’elles són importants, d’altres
són petites i no es promou suficientment, des del meu punt de vista, la
federació de les associacions de forma que tota associació que estigui
federada tingui alguns avantatges i alguns serveis a través de la
federació. És a dir, moltes coses que una entitat petita no pot portar a
terme, a través de la federació podria fer-les o rebre no dic subvencions,
però que s’hauria de primar d’alguna manera la federació perquè no hi
hagi tantes associacions disperses, per aglutinar una mica més el món de
l’associacionisme.
Senyor Carles Martí
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Gràcies. Segur que aquesta apreciació mereix algun comentari a partir de
la feina que s’ha de fer des de Torre Jussana. En tot cas, acabem el torn
de paraules i després ja el farem. Si algú més vol intervenir?
Senyor Ramon Nicolau
En primer lloc, agrair l’aportació de l’associació d’aviadors de la
República. Realment és una bona mostra d’aquest panorama ampli de
3.700 associacions, cadascuna d’elles amb la seva finalitat social pròpia,
molt digne i respectable i que lògicament és el que permet agrupar les
persones per lluitar per aquesta finalitat. Això és el que hem d’intentar
respectar des de Torre Jussana, afavorir i posar en coordinació les
associacions que tinguin objectius socials paral·lels, federar-les, i per
això entronco amb el que deia el senyor Marcos.
Realment estem intentant posar alguns serveis o algunes
plataformes de serveis molt més a disposició del món federatiu. Dintre de
Torre Jussana hi ha quatre àmbits d’actuació. Un d’ells és la informació,
l’altre és d’assessorament i formació, l’altre és de dinamització per a
entitats que creixen, que apareixen o que en un moment donat necessiten
algun tipus de suport. Però hi ha una quarta àrea que és de serveis per al
desenvolupament de l’associacionisme. I aquí tenim molt clar (el consell
d’associacions de Barcelona i l’Ajuntament, que cogestionem Torre
Jussana) que l’objectiu principal és precisament enfortir la xarxa
federativa, aconseguir que hi hagi moltes més vinculacions entre les
entitats que treballen en el mateix camp, que tenen les mateixes finalitats i
que de vegades estan treballant en el mateix territori o en el mateix
sector, i que a partir d’aquí hem d’afavorir precisament aquestes
estructures associatives. És molt interessant que tinguem 3.700
associacions, però encara seria més interessant que tinguéssim setanta o
vuitanta o cent federacions, algunes de tipus territorial i d’altres de tipus
sectorial a la ciutat de Barcelona que agrupessin aquestes 3.700. I això és
una cosa que en determinats sectors està perfectament consolidat (les
entitats d’àmbit cultural, les associacions de veïns, les entitats d’àmbit
esportiu), però en canvi hi ha altres sectors on això no està tan vertebrat i
és una de les qüestions en què haurem d’ajudar a treballar en el futur.
Modestament, després es parlarà de la Mostra de la Mercè, que ja va ser
un intent, fruit de la reflexió de la permanent i del que aquest mateix
consell va parlar el mes de febrer, perquè, a part de seguir amb el model
dels stands associatius, hi haguessin nous stands de tipus federatiu, que
fossin més grans, que poguessin acollir les associacions federades i que,
per tant, poguessin donar una mostra d’aquesta estructura de xarxa.
Després en parlarem, però pensem que aquesta és una bona manera de
trencar una llança en aquesta línia de suport a l’estructura federativa de
l’associacionisme de Barcelona.
Senyor Carles Martí
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Molt bé, moltes gràcies. Entenc que no hi ha cap més paraula i per tant
ens donem per assabentats de la feina feta per aquests tres grups i
també, en bona mesura, de la feina que ara s’inicia en alguns d’ells, com a
mínim. Avancem al següent punt de l’ordre del dia, que és el de
l’avaluació del Fòrum Primavera de les Associacions del 2008. Té en
primer lloc la paraula el comissionat Ramon Nicolau i després la senyora
Martínez.

1. Avaluació del Fòrum Primavera de les Associacions 2008
Senyor Ramon Nicolau
Bé, molts de vostès hi varen estar, però formalment és important que aquí
puguem parlar del Fòrum i de l’avaluació del mateix. Això ho vàrem fer a
la comissió permanent posterior al Fòrum Primavera.
Recorden que el tema va ser Les associacions, motor de cohesió
social. En quant a continguts, la veritat és que va ser força ben valorat el
que allà es va tractar i les conclusions que allà es van elaborar. La
persona que va fer de portaveu del tema, afortunadament o
malauradament, la tenim de baixa per maternitat, la qual cosa és una gran
satisfacció però no pot estar avui amb nosaltres, la Begonya Sanchez, de
SOS Racisme. El que, de tota manera, consideràvem és que un format tan
breu de temps com va ser el format del 2008 no era convenient. La gràcia
del Fòrum és la possibilitat de tenir temps d’esplaiar-se, d’afavorir el
debat, de tenir més oportunitats de tallers, de taules de debat i de treball.
Per tant, que el 2008 va estar bé en quant a contingut però que hauríem
d’emprendre o de reprendre situacions anteriors en les quals disposàvem
de més taules de debat, de treball, de tallers i més temps per poder
abordar amb més llibertat els temes i no tant a corre-cuita com es va
formalitzar al 2008. Per tant, que la proposta era que el 2009 el tema que
es triï i que es tracti disposi de més temps. I, aprofitant que tenim Torre
Jussana inaugurada, intentarem fer-ho allà amb més llibertat d’horaris,
amb més possibilitats de sales per treballar en grups i tallers simultanis
de debat en determinades coses.
De tota manera, també es valorava la bondat que això se seguís
fent al mateix temps que es lliuren el Premis Barcelona Associacions.
L’any 2008 va anar força bé el fet de poder cloure el Fòrum amb el
lliurament dels Premis Barcelona Associacions. Recordo que van ser
premiades la federació d’associacions de veïns de Barcelona i la
coordinadora d’entitats del Clot-Camp de l’Arpa per dos projectes
precisament de vertebració i desenvolupament associatiu i federatiu. I
això penso que també és important de remarcar-ho. Per tant, la proposta
seria que el 2009 el tema que es tractés fos a Torre Jussana i amb més
durada però que, a més, es fes coincidir en el temps amb el lliurament del
Premi Barcelona Associacions, de manera que tinguem així una
oportunitat de convocatòria i de trobada de gent al voltant del fenomen
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associatiu de Barcelona. El fer coincidir ambdues activitats pot provocar
el que haguem de mantenir l’escenari actual de la Plaça de Sant Jaume.
Aprofito també per dir que els primer dies del 2009 ja sortirà la
convocatòria dels premis i que és bo que tothom en faci extensió i que
aconseguim seguir tenint un nivell alt de projectes, tant pel que fa al
nombre com a la qualitat. Tenim sempre més de vint projectes, i d’elevada
qualitat, la qual cosa fa que el premi tingui sentit i que doni feina al jurat a
l’hora de triar les entitats premiades que, repeteixo, el 2008 van ser la
coordinadora del Clot-Camp de l’Arpa i la federació d’associacions de
veïns de Barcelona.
Senyora Isabel Martínez
Bé, gràcies. Com ja han comentat, parlo en nom de la Begonya Sánchez i
del Miquel Àngel Aragón, que van ser qui van elaborar aquestes
conclusions. L’edició de l’any 2008 del Fòrum Primavera de les
Associacions es va celebrar els dies 7 i 8 d’abril al Saló de Cròniques de
l’Ajuntament de Barcelona sota el títol Les associacions, motor de
cohesió social. Les conclusions que es van extraure us les presentem en
quatre idees. La primera era que es constatava el fet que el teixit
associatiu és realment un motor de cohesió social des de la seva funció
d’utilitat pública i que, per tant, cal fomentar l’associacionisme i el treball
en xarxa interassociatiu. En segon lloc, també destacàvem la importància
de la governabilitat compartida. És evident que les polítiques de ciutat
han de tenir un lideratge polític, en especial les polítiques socials, però
aquest lideratge s’ha de fer conjuntament amb el teixit associatiu. En
tercer lloc, destacàvem la importància de fomentar la participació de la
ciutadania en els espais de proximitat, com són les associacions. I per
últim, es destacava la importància de reconèixer el dret al vot de les
persones immigrades. Si continuem creient que generar espais de
participació per a les persones immigrades és la culminació del
reconeixement de la seva ciutadania, doncs continuarem generant
categories de ciutadans fins que les persones immigrades no tinguin
reconegut tant el sufragi actiu com passiu.
Des de la permanent també es valorava positivament el treball
efectuat, sobretot a partir de les experiències que van presentar algunes
entitats i de les conclusions que es van extraure. Entenem que aquestes
conclusions, tot i ser força genèriques, les farem arribar al consell
municipal d’immigració. Aquest fet ens feia reflexionar sobre la
importància, per a properes edicions, d’implicar també en l’elaboració del
Fòrum als consells municipals que tinguin relació amb el tema que
s’esculli. Per exemple, en aquest cas, hauria calgut treballar-ho amb el
consell municipal de benestar social i el consell municipal d’immigració.
Com ja s’ha dit abans, valoràvem molt positivament el fet de fer coincidir
el Fòrum amb l’acte de lliurament dels Premis Barcelona Associacions a
les bones pràctiques de participació i foment de l’associacionisme. En
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aquest sentit, és important continuar amb el foment de les bones
pràctiques que augmenten la qualitat democràtica de les associacions.
I ja per acabar, sobre la propera edició, només avançar que el
Fòrum aprofundirà sobre alguns del temes relacionats amb el pla director
de participació que s’ha iniciat enguany.
Senyor Carles Martí
Molt bé, moltes gràcies. Em diuen que el document amb les conclusions
es van repartir als assistents, a la permanent i es va enviar a les
associacions del plenari. Perfecte, doncs. Si ho tenim per escrit, en queda
constància. Molt bé, doncs si no hi ha intervencions, avancem també al
següent punt, que és l’avaluació de la Mostra d’entitats de la Mercè
d’enguany.
Té primer la paraula el senyor Preminger i després el senyor Francés.

2. Avaluació de la Mostra d’entitats de la Mercè 2008
Senyor Gerard Preminger
Gràcies, tinent d’alcalde. Hola, bona nit a tothom. A la darrera reunió del
plenari d’aquest consell vàrem presentar un nou plantejament de cara a la
Mostra d’Associacions que s’havia d’organitzar el 2008. Aquest nou
model partia d’una reflexió, d’uns criteris resultat d’una reflexió conjunta
entre la permanent d’aquest consell i la direcció de participació i
associacionisme amb l’objectiu de fomentar les relacions solidàries entre
les associacions, les xarxes associatives i les entitats de segon i tercer
grau, per tal de fomentar el seu desenvolupament, donant sentit al fet
associatiu per avançar en una cultura de bones pràctiques associatives.
Aquest nou model que hem posat en pràctica enguany, a la Mercè
d’enguany, està basat fonamentalment en la disminució del nombre
absolut d’estands, en el fet de donar més protagonisme a entitats de
segon nivell, és a dir, federacions i coordinadores, en el fet d’afegir-nos al
leitmotiv triat per aquest any de cara a les festes de la Mercè, que era allò
que tenia a veure amb la celebració o commemoració de l’any europeu del
diàleg intercultural. I també mantenir la figura de l’entitat convidada, que
enguany ha estat Amnistia Internacional. Tots aquests elements els hem
posat en pràctica i voldríem destacar alguns elements que podem
destacar de manera rellevant.
En primer lloc, podem fer un balanç positiu, una valoració positiva
per part de les entitats de segon nivell. La valoració de les entitats de
primer nivell no és tan positiva. Així ho van manifestar tant a la reunió
d’avaluació com en els qüestionaris que van contestar les mateixes
associacions durant la Mostra. Hi havia tota una sèrie d’elements,
bàsicament tècnics, que de cara a l’edició de l’any 2009 mirarem de
corregir. Un altre element a destacar, dins de l’any europeu del diàleg
intercultural, és la presentació del conte il·lustrat El disc de Newton i
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també la preestrena de la cantata intercultural promoguda així mateix per
la federació de Cors de Clavé. Després, tot el tema de les activitats
relacionades amb l’entitat convidada, Amnistia Internacional. També hem
de destacar aquest nou disseny dels stands de les entitats de primer
nivell i la seva nova ubicació a la part central de la plaça, que ha estat
viscuda de manera diversa, diríem, per part de les entitats afectades. Com
dic, els aspectes tècnics vinculats als elements expositius, a la fragilitat
inicial dels elements de suport, a l’estabilitat de les tarimes per tal que les
cadires estiguin ben aposentades, tot el tema de sonorització, etc., són
elements tècnics que han estat viscuts de manera negativa per part
d’algunes entitats de primer nivell, però que de cara a l’edició de l’any
vinent mirarem de corregir. I un darrer element important que també
volíem destacar és la introducció del catàleg de la Mostra com a element
novedós. Suposo que l’heu vist fora, exposat a les taules, és un catàleg
que mostra una mica les entitats que han participat i la voluntat és seguir
amb aquest mateix criteri de cara al 2009.
Per donar alguna dada numèrica, us puc dir que enguany han
participat 17 federacions, és a dir, 17 entitats de segon i de tercer nivell, i
67 de primer nivell. A la mostra virtual hi han concorregut 65 entitats. Hi
ha hagut un total de 20 actuacions promogudes per les entitats i 30
activitats específiques també promogudes per les entitats. El càlcul
aproximat és d’unes 200.000 persones que han assistit d’una manera o
altra a la Mostra, i específicament l’assistència a concerts al voltant de
l’escenari l’hem calculat en unes 15.000 persones aproximadament.
Finalment, podria dir que la comissió de treball de la Mostra
d’associacions de la permanent del consell, ja ha començat a treballar de
cara a l’edició del 2009, tenint en compte el procés d’avaluació que hem
anat fent, tant a nivell d’associacions com a nivell intern municipal.
Gràcies.
Senyor Carles Martí
Gràcies. Senyor Enric Francés
Senyor Enric Francés
Bé, afegir poca cosa al que ha dit el senyor Preminger. Aquest és un dels
casos en què una bona col·laboració entre l’Ajuntament i les associacions
ens ha portat a fer la Mostra del 2008 i que bàsicament volia aconseguir
dos objectius que creiem que s’han aconseguit i que s’han anat dient.
D’una banda, impulsar la coordinació associativa, que és un clam que
existeix a moltes de les associacions de la ciutat, com s’ha demostrat en
altres intervencions. I, després, també era important fer una reducció del
pressupost que s’utilitzava a l’acte de la Plaça Catalunya perquè
consideràvem que havíem de deixar lliure alguns diners per altres
activitats i que no fos tot a la Plaça Catalunya, que es gastava en quatre
dies. Els dos objectius s’han aconseguit, s’ha fet una reducció de
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pressupost per una banda, i s’ha impulsat la coordinació associativa. De
totes maneres, com es va dir en el plenari en què es van presentar els
criteris de la Plaça Catalunya, es van fer unes quantes modificacions que
eren arriscades perquè suposaven un canvi i un risc, que que nosaltres
hem volgut assumir. Però, de totes maneres, hem vist que realment una
cosa que podríem fer és que els estands de les federacions continuïn
treballant per visibilitzar més les associacions perquè hem tingut alguns
casos en què això s’ha fet, com la federació d’ateneus o el consell de
joventut de Barcelona o la federació catalana de voluntariat social en què
van participar moltes de les seves entitats. No només hi participava una
entitat, sinó que eren 90 i 100 de les que ells tenen, per tant, això era
important. Evidentment, com s’ha dit, s’han de millorar aspectes tècnics
de la qüestió física, dels estands, sobretot de primer nivell. I, després, hi
ha un tema que ens ha preocupat, que és el tema de la venda de
productes a la Plaça Catalunya. S’ha de dir que hi ha dos criteris, per una
banda per limitar en certa manera aquesta venda només a articles que
siguin propis de les associacions que estan allà, i per això es va fer una
prova. En comptes de fer aquesta venda, encara que sigui petita, a
cadascun dels estands, es va posar en una sola carpa que es deia La
botiga de la plaça, i allà es va poder realitzar aquesta venda. La veritat és
que, com que mai tothom està content, alguna associació es va queixar
perquè aquesta era una cosa que li minvava alguns ingressos, i aquest
any intentarem arreglar-ho de manera realment controlada perquè no es
converteixi tot allò en una cosa que no volem. Nosaltres volem que sigui
una mostra de l’associacionisme i no un mercat per vendre coses. Però
ha estat una de les queixes que vam tenir, i això també intentarem
arreglar-ho.
Per tant, hem de trobar tots aquests equilibris. Qualsevol
modificació i cosa nova que es fa té les seves pegues, però anem
caminant, i creiem que l’any que ve tornarem a repetir un model similar al
que hem fet el 2008 amb totes aquestes modificacions i reforçant aquests
dos objectius que hem dit: reducció de pressupost i foment de treball
entorn a les xarxes associatives.
Senyor Carles Martí
Moltes gràcies. Obrim aquí també el torn de paraules.
Debat sobre la Mostra d’entitats 2008
Senyor David Prujà
En quant a la Mostra d’entitats de la Mercè, vull expressar que les
federacions vam tenir molt poca creativitat. Perquè vam fer igualment
com si fossim les de primer nivell de tota la vida. Trobo que hem de
millorar moltíssim i ser molt més novedosos i ser molt més atractius
perquè la gent s’apropi molt més. Suposo que, igual que nosaltres vam
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fer aquesta crítica cap a nosaltres, cap a dintre, hi haurà altres
federacions que també la facin i que l’any que ve espavilem una mica per
ser una mica millors.
Senyor Joan Puente
Jo volia dir que a la Mostra d’associacions, a la passejada que va fer el
nostre alcalde, el senyor Hereu, al racó de Les Corts li vam fer una petició,
i va ser que es fes un homenatge a la gent gran de Les Corts. A quatre
persones que van fer molt per l’associació, i el senyor alcalde va dir que
sí. Aquest homenatge es va fer al carrer Masferrer amb l’assistència de
l’alcalde, que li va lliurar la placa a aquestes quatre persones. Jo voldria
donar les gràcies de part dels homenatjats i de tots els veïns pel gest que
va tenir l’alcalde de venir i donar la placa a aquestes quatre persones, que
se la mereixen. Perquè Les Corts té gent molt gran i gent jove que
necessiten serveis en aquest moment.
Senyor Carles Martí
Doncs moltes gràcies, i transmetrem a l’alcalde aquests agraïments. És
una altra de les virtuts de la Mostra, que hi ha la possibilitat de trobar-se
personalment moltes entitats amb l’alcalde i de conversar amb ell i fer
peticions. Algú més? Algun representant més? No? Doncs, fet aquest
balanç de la Mostra i ja encarant el 2009, tot i que encara estem a l’any
2008, però ja preparant la Mercè del 2009, continuem cap al setè i darrer
punt, que és l’informe del vicepresident. Endavant, vicepresident.

Informe del vicepresident
Senyor David Prujà
Bé, bona nit. Jo em pensava que tindria més fred, però s’ha anat escalfant
això. Jo vaig demanar, quan preparàvem aquest plenari, un espai per
poder fer una exposició de com veig jo la trajectòria que hem fet els
darrers anys des del primer congrés de les associacions perquè crec que
aquesta exposició dóna peu també a motivar una decisió que he pres.
Probablement seria més raonable fer una valoració com a vicepresident
de la legislatura, des de les darreres eleccions al consell municipal
d’associacions, però entenc que el projecte que estem impulsant el vam
definir en el primer congrés de les associacions i, per tant, prefereixo tirar
una mica enrera, al 2001 i el 2002. L’obertura del congrés de les
associacions va significar l’aprovació del codi ètic de les associacions, la
cloenda amb un document de més de 300 conclusions, recomanacions a
impulsar des d’aleshores. Per fer una mica de memòria, jo diria que
l’estratègia que ens va portar a celebrar aquell congrés passava per
promoure, entre el teixit associatiu de la ciutat (molt divers, molt plural, de
sectors, de territoris molt diferents) el sentiment de pertinença a aquest
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sector, entenent que tenim dificultats, reptes, maneres de funcionar molt
similars per més que una entitat sigui del Clot-Camp de l’Arpa o sigui de
Les Corts, o sigui del sector d’esports o del sector de benestar social.
Tenim uns elements comuns i entre unes i altres ens podem ajudar, a
partir de la transmissió de les nostres experiències positives, alhora que
també ajudar-nos a partir de la reivindicació conjunta d’aquelles coses
que pensem que, com a sector, podem aconseguir a partir de la
interlocució amb les administracions. D’aquelles conclusions, algunes
apuntaven a la responsabilitat de les administracions en relació al sector,
al menys allò que nosaltres pensàvem, però moltes també a la nostra
pròpia responsabilitat com a membres individuals de cadascuna de les
entitats d’un sector. I jo diria que la prova més vehement d’aquesta
reflexió, que va ser crítica i autocrítica també, és que vam començar amb
l’aprovació d’aquest codi ètic, un document d’autoregulació en el qual
reconeixíem que les nostres formes de funcionar, que les nostres formes
de ser són importants a l’hora de poder reclamar l’atenció sobre les
necessitats que tenim.
Així, en conjunt, el congrés ens va dotar d’un programa d’accions i
canvis a emprendre, del qual en voldria destacar alguns elements que
hem anat treballant des de la permanent i des d’aquest plenari del consell
municipal d’associacions en aquests gairebé vuit anys. Per començar, el
codi ètic jo diria que va ser un esforç molt potent en la seva elaboració,
molt participat amb un ampli consens, però no hem estat capaços, com a
sector i com a consell municipal d’associacions, de fer-ne un document
estès, conegut i amb un ampli nivell d’adhesió. De tota manera, aquesta
és una reflexió que compartim a la permanent del consell municipal
d’associacions i que hem transmès al conjunt de les entitats, per tant, és
molt present al consell d’associacions de Barcelona i properament, amb
l’acord de diverses administracions, confio que Ajuntament de Barcelona,
Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya serem capaços de
constituir una oficina tècnica al servei de la comissió reguladora del codi
ètic que pugui, d’una banda, fer el treball de seguiment de les adhesions
al codi ètic i, d’altra banda, la divulgació del coneixement i aplicació
d’aquest codi per més entitats a la ciutat. Si no recordo malament, no
arriben a 400 les adhesions d’entitats a Barcelona a aquest codi ètic i som
3.700 entitats. Però, alhora, també caldrà fer un treball de revisió d’aquest
codi ètic amb els codis ètics que tenen moltes de les organitzacions de
segon grau de la ciutat per generar mecanismes d’homologació. Que una
entitat a Barcelona no estigui adherida al codi ètic de les associacions de
Barcelona no vol dir que no estigui seguint un mecanisme
d’autoregulació que el seu propi sector, que el seu propi territori s’ha
dotat.
La conclusió (i crec que aquí estàvem tots d’acord) més
determinant que va prendre el primer congrés de les associacions de
Barcelona, i permeteu-me que la llegeixi gairebé textualment, va ser la
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necessitat de constituir un espai de coordinació associativa a nivell de
ciutat partint del consell municipal d’associacions, tot transformant-lo.
Aquest ha estat un dels objectius que ha requerit més esforços de la
permanent, del consell municipal d’associacions, de moltes entitats del
consell municipal d’associacions, però també de moltes entitats que no
estan aquí però que hi han participat. Finalment, això ha cristal·litzat el
juliol de l’any passat, el 2007, amb la constitució del consell
d’associacions de Barcelona després de diferents treballs. És una entitat
que està en procés de consolidació, el treball a Torre Jussana, el
desplegament de diferents activitats... li ha de permetre, d’una banda, ser
realment aquella entitat útil per a la vertebració i la promoció de
l’articulació d’un sector que, insisteixo, està atomitzat (3.700 entitats a
una ciutat d’un milió i mig d’habitants), desarticulat (molts sectors i
territoris sense organitzacions de segon grau) i m’atreviria a dir, fins i tot
en alguns casos, dividit. Per tant, és un treball que hem d’anar fent, i jo
crec que el congrés va significar un consens sobre la necessitat d’anar
treballant això. No ho arreglarem d’avui per demà però és un treball que
hem d’anar fent.
Jo estic molt convençut que les conclusions de la cloenda del
congrés han estat molt presents en el treball del consell municipal
d’associacions durant aquests vuit anys. De tota manera, jo hi voldria
afegir (i crec que el senyor Nicolau ens n’ha fet una mostra) com aquest
treball de vertebració del sector associatiu hem aconseguit en certa
manera, a partir d’aquell congrés, que sigui també incorporat per les
administracions públiques, amb major o menor mesura. El fet que el
senyor Nicolau hagi explicat que estan apostant des de diferents
vessants, no només en el treball del consell municipal d’associacions o
Torre Jussana, o la Mostra d’entitats de la Mercè, també podríem parlar de
models de cogestió o altres tipus d’equipaments, a través de les
federacions o coordinadores de l’entitat, és una mostra d’aquest
compromís. I jo diria que és resultat dels consensos que vam generar al
primer congrés d’associacions i el treball que hem fet posteriorment de
ser una mica la gota malaia i recordar que el principal instrument
d’enfortiment del sector associatiu són, o poden ser, les entitats de segon
grau. I en aquest sentit, crec que no és una feina acabada, caldrà estar en
permanent vigilància perquè això no només estigui incorporat en el
discurs, sinó que es concreti. I també haurem de fer una reflexió de fins a
quin punt, quines formes de treball, quin tipus d’actuacions de les
organitzacions de segon grau enforteixen més o menys el propi sector. I
aquesta serà la part més autocrítica que haurem de fer.
Algunes de les coses que comentaré més concretament han estat
exposades pels portaveus de les diferents comissions de treball, però no
em vull estar de dir-ho. Reclamàvem la declaració d’entitats d’interès
ciutadà com a instrument per enfortir i reconèixer el treball de les
associacions de la ciutat que, de manera més determinant, participen en
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la construcció i la millora de la qualitat de l’espai públic a la ciutat. Bé,
després d’uns anys en dic sec, els treballs per a la seva concreció estan
iniciats, i amb una voluntat d’arribar a concrecions, però crec que aquí
tenim un repte important. En la mesura en què definim una figura, que és
la declaració d’entitat d’interès ciutadà, i per tant estem dient que hi haurà
entitats a la ciutat que estaran declarades d’interès ciutadà i hi haurà
entitats que no, aquí nosaltres mateixos, com a entitats, haurem
d’emprendre un treball de dir quins són els elements (i jo encoratjo a ferho des d’una perspectiva més conceptual perquè si ho fem des del “com
puc entrar jo aquí com a entitat per aconseguir aquests beneficis” no ens
en sortirem) i a partir de quins criteris, més conceptuals, té sentit que
siguem reconegudes d’aquesta manera, d’interès ciutadà. Però, alhora, no
té massa sentit fer aquest debat si no tenim clar quins són els avantatges
que tindrem. Per tant, és un debat en paral·lel que jo crec que és dels més
difícils que tenim d’aquí endavant. Igual que, per exemple, el de la Mostra
d’entitats de la Mercè amb aquest neguit que hem expressat ja en el
darrer plenari i que s’ha expressat en la valoració de la Mostra que hem
fet avui aquí, però també a la reunió amb les entitats que hi van participar.
Una Mostra d’entitats de la Mercè que, si no recordo malament i demano
disculpes per imprecisions, de prop de mig milió d’euros a un pressupost
d’una regidoria de prop d’un milió tres-cents mil, doncs pensàvem que
era important reduir-lo. Reduir-lo no per reduir el pressupost de la
regidoria de la unitat de participació, sinó per apostar més per altres tipus
d’accions que no es cremen en quatre dies. I això suposa canvis, suposa
pèrdues, i que haurem de treballar en termes més d’aquestes pèrdues per
a entitats concretes i, en conjunt, amb què les compensem i per quina
altra mena de coses estem apostant.
Bé, pel que fa al finançament, també s’ha explicat aquí, jo diria que
totes les entitats, ja en el congrés però molt abans i durant tots aquests
anys, anem reclamant línies de finançament a les associacions. Jo diria
que el que ens estem trobant és que hi ha convocatòries de subvencions
per a la gestió, per part de les entitats, d’unes polítiques públiques
definides prèviament. És a dir, l’associacionisme entès com a proveïdor
de serveis a la gestió de les polítiques públiques. Jo sempre dic que
caldria imaginar-se com milloraria o empitjoraria la qualitat democràtica
d’aquest país si de sobte desapareguessin uixers, secretaris, assistents
del Parlament de Catalunya. Probablement no milloraria i, entenent que el
dret d’associació és un dret fonamental d’organització col·lectiva de la
ciutadania no partidista, no sindical, no professional, no confessional
religiosa... necessitem mecanismes de finançament de la nostra pròpia
organització democràtica i aquest és el treball que estem fent, que ens ha
exposat el Jordi Jover. És un treball lent, però que jo crec que està
encetat, ben encarrilat i que és cap aquí cap on estem anant. No és
senzill, hem començat rascant alguns elements a la convocatòria de
participació però la nostra ambició ha de ser el conjunt de les
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convocatòries de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, i no només
l’Ajuntament de Barcelona.
Pel que fa a Torre Jussana, ens ho han explicat també. Després
d’anys amb un retard també donat per la rehabilitació de l’espai,
comencem una nova etapa. Jo crec que aquí assumim el repte, també
com a consell municipal d’associacions, d’alimentar a l’equip amb quines
són les necessitats que pensem que, com a entitats, ens poden fer útil
aquest equipament. Hem d’ajudar-los a definir el projecte i hem d’ajudarlos reclamant-los els serveis que ens poden oferir. Si realment volem una
Torre Jussana forta, si realment volem que sigui aquell projecte que hem
somiat moltes vegades i que hem anomenat com la Casa de les
associacions de Barcelona, cal que nosaltres apostem per l’ús dels
serveis i, per tant, per reclamar també i alimentar sobre com orientar
aquests serveis i no confiar només que un equip tècnic serà molt lúcid i
ens farà la proposta, sinó ser nosaltres prou actius i donar-los un cop de
mà en aquest sentit.
Finalment, volia parlar de dos elements. Coordinació associativa:
dels espais de participació des del consell d’associacions de Barcelona,
però prèviament abans des del consell municipal d’associacions, hem
liderat una proposta de treball en la coordinació de les associacions, en la
participació dels consells de la ciutat, començant per aquest consell
municipal d’associacions. Molts de vosaltres heu participat en reunions
associatives prèvies a plenaris de consells i sobretot prèvies a les
reunions de permanent per tal de coordinar les visions que les entitats
tenim sobre l’ordre del dia, o sobre quins punts volem afegir a l’ordre del
dia per tal de no anar (i permeteu-me que sigui potser una mica
col·loquial) com a franctiradors, cadascun per la seva banda defensant
posicions, que de vegades són coincidents però que en la forma i el
moment de vegades ens anul·lem els uns als altres. Jo crec que aquesta
coordinació de les associacions prèvia a les reunions que estem fent al
consell municipal d’associacions i que també estem fent al consell de
ciutat és probablement un dels elements estratègics que ens ha d’afavorir
fer tots aquests avenços en aquests espais de manera més significativa.
I, pel que fa a les polítiques de foment de la participació i
l’associacionisme, s’han citat aquí dos dels processos de debat i reflexió
que els propers mesos (més de dotze) han d’orientar el treball, han de
centrar el que ha de ser la definició de quin ha de ser el nostre
plantejament, probablement a mig o llarg termini: el pla director de les
polítiques de participació a la ciutat, i el pla de mesures de foment de
l’associacionisme a la ciutat. Jo crec que aquestes dues mesures,
conjuntament amb el segon congrés de les associacions de Barcelona
que promourà el consell municipal d’associacions de Barcelona, ens
obren l’espai per redefinir, actualitzar aquella reflexió que vam fer fa vuit o
nou anys de quin ha de ser l’escenari en què ens volem trobar d’aquí vuit
o nou anys. I és per això que us deia que volia fer una mica aquest repàs
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perquè ara comencem una etapa en què cal definir aquest procés, quines
són les fites a què volem arribar en el proper període i entenc que paga la
pena que això ho puguin fer aquelles persones que lideraran aquest
procés.
Jo sóc vicepresident del consell municipal d’associacions de
Barcelona des del 2002 i entenc que arribo fins aquí amb algunes coses
molt embastades, algunes coses molt enfilades, algunes coses assolides,
moltes coses pendents però totes elles en marxa o moltes d’elles en
marxa. I crec que el que ens cal és redefinir un nou escenari de futur a
partir d’aquests processos de reflexió i el que us proposo és la meva
dimissió i al proper plenari (jo estaria en funcions) triar un nou
vicepresident o vicepresidenta que pugui participar activament des de la
vicepresidència en el treball que defineixi aquest escenari des de la
coordinació associativa del consell municipal.
Me’n vaig, si em deixeu, amb un fort sentiment d’agraïment a tots
vosaltres i a totes vosaltres perquè crec que realment m’heu permès en
aquests anys fer un discurs com aquest, en el qual us puc exposar els
vostres èxits, el vostre treball, el resultat de la vostra aportació, de la
vostra col·laboració, gairebé com si fossin meus. I no és gens veritat. Si
no fos pels membres de la permanent associativa, sobretot, també
municipal, els membres del plenari, les persones i les entitats, les juntes
de les entitats que estan aquí representades que no només a partir de la
sessió de les persones que han participat concretament en moments,
sinó a partir del seu compromís i de la seva reflexió sobre el procés que
estàvem obrint i la seva participació des de tots els fronts en els quals les
diferents entitats estan participant. Si no fos perquè són persones
compromeses amb aquesta visió col·lectiva, aquest sentiment de
pertinença a un sector conjunt i compartit que és el sector associatiu de
la ciutat de Barcelona, tot això no hagués estat possible. Per a mi ha estat
molt gratificant que em diguéssiu que us he representat en alguna ocasió,
espero haver-ho fet suficientment bé, com a mínim mínimament bé, i
voldria reconèixer sobretot la capacitat de lideratge de tots i totes
vosaltres com a còmplices i col·laboradores d’aquests processos. Estaré
a la vostra disposició per a totes aquestes batalles i batalletes que, per
més que deixi la vicepresidència del consell municipal d’associacions,
continuen formant part del meu bagatge ideològic, si voleu, del meu
compromís militant del sector associatiu. Moltes gràcies.
Senyor Carles Martí
Moltes gràcies, David. L’aplaudiment prou és significatiu. Estic segur que
les teves reflexions i el teu anunci mereixeran comentaris per part dels
membres del consell. Endavant.
Senyor Manuel Parisi
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Bé, a mi m’agradaria parlar, improvisadament, perquè això no estava gens
previst en el guió. No sé si reflectiré el sentiment d’altres tipus
d’organitzacions que venim o que estem en aquest consell des dels seus
inicis. I que vam contribuir, fins i tot, a la seva gènesi en moments, ja molt
llunyans, en què estava de regidora la senyora Vintró, per tant, estem
parlant de fa molt temps. Jo sí que volia dir que aquest consell, al llarg de
tots aquest anys només ha tingut dos vicepresidents, l’Albert Soler en
primer lloc fins a l’any 2002, en què el David el va substituir. Per la meva
part, vaig guanyar, i ara he tornat a guanyar, un amic tant amb un com
amb l’altre perquè realment la feina que s’ha estat fent des del consell ha
estat intensa, positiva, llarga i satisfactòria durant molts anys. Jo crec que
en el moment en què fas balanç en certa manera, David, i vols convertir
les coses del tot en positives, crec que no hem d’avortar del tot aquest
procés en què tu has estat vicepresident i que jo us he acompanyat
simplement des d’un membre més d’aquest consell, que hem tingut uns
anys molt difícils. L’anterior mandat no va ser fàcil, especialment el
començament de l’anterior mandat, en què realment no vam veure que
aquella eufòria desfermada per la celebració del primer congrés (no sé si
has citat aquest primer congrés deu, dotze o quinze vegades) perquè
realment va ser un congrés (i no perquè el dirigís jo) clau en el
posicionament estratègic de les organitzacions en aquell moment, ens va
donar un resultat que va quedar orfe durant tot un període. Això, no sé si
t’ho has deixat de dir, però jo no podia deixar que s’acabés aquesta
reunió sense citar-ho. Afortunadament, les coses van canviar a partir de
la meitat del mandat anterior i s’ha redreçat el rumb d’aquest consell i, per
tant, s’ha redreçat en certa manera aquest sentiment col·lectiu de treball
de les organitzacions. Has dit també unes coses que crec que són
importants i que les hem de tenir presents. El primer congrés, per
aclamació de tots els assistents, i van ser més de 1.000, va acabar dient
que s’havia d’anar, com tu has citat textualment, a la creació d’un espai
de coordinació associativa a nivell de ciutat. Avui el tenim. No del tot
ampli, perquè no totes les entitats de segon grau hi participen, però sí
significatiu i representatiu de la voluntat de moltes organitzacions de la
ciutat que volem treballar de manera mancomunada. Avui això és el
CMAB. Però aquest mateix congrés va dir, i també ho has dit al final, que
aquest mateix consell municipal d’associacions de Barcelona potser quan
existís això primer (i això ja s’ha complert) s’hauria de repensar. Potser
s’hauria de veure si això segueix vigent encara avui i el consell municipal
d’associacions de Barcelona s’ha d’acabar repensant. I n’hi ha més: sí
que probablement serà el consell d’associacions de Barcelona qui
organitzi el següent congrés de les associacions de la ciutat, però no
només, no només. Aquí cal la complicitat de totes aquelles altres
organitzacions que no en formen part, cal la complicitat també de
l’Ajuntament de Barcelona perquè, entre altres coses, el que estem fent
cada dia, i Torre Jussana en serà una bona mostra, estem fent també
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complicitat entre el que és l’Ajuntament i la ciutadania organitzada, és a
dir, les associacions. Per tant, aquest és un repte que sí que és veritat que
ens l’hem de plantejar més aviat possible.
Senyor Carles Martí
Jo mateix, en nom del consistori, en nom de l’equip de persones que avui
i en altres anys han format part de la direcció de participació, han tingut la
responsabilitat de tirar endavant conjuntament amb les associacions les
tasques d’aquest consell, vull dir dues coses molt breument. En primer
lloc, i abans de res, agrair la tasca del David Prujà, agrair tota la seva
dedicació, tot el seu criteri, tota la seva sapiència per representar el
sector associatiu al seu nivell màxim com a vicepresident del consell, per
tenir una gran capacitat d’interlocució i, en definitiva, per aconseguir, a
través d’aquesta representativitat i a través d’aquesta interlocució, com
ell ha expressat molt millor que jo, que molts dels reptes estratègics que
s’havien plantejat en el sector associatiu de la ciutat hagin avançat
substancialment, i alguns d’ells s’hagin aconseguit plenament. Per tant,
David, lògicament, sabem que comptarem amb tu, que comptarem amb
trobar-nos, però les funcions i les tasques són importants, és a dir, és
important que quan es té l’oportunitat de desenvolupar-les es tirin
endavant, i tu ho has aconseguit. Valgui el reconeixement de la institució,
el reconeixement de l’Ajuntament perquè en quedi constància. Però a
través teu, tu també ho has dit en les teves últimes paraules, s’ha
desplegat una tasca de molta altra gent i, sobretot, s’ha fet efectiu el bon
funcionament d’aquest consell, que és un dels millors símptomes, no
l’únic però sí un dels millors símptomes, del nivell de maduresa del
conjunt de l’associacionisme a la ciutat de Barcelona que (com moltes
vegades diu l’alcalde i segurament no ho diem prou tots, els que no
formem part activament, quan és notori) és un dels fets diferencials més
importants d’aquesta ciutat. Un dels trets que li donen més personalitat
en relació a altres gran ciutats d’Europa i del món és aquest immens i fort
i madur i desenvolupat teixit associatiu, segurament atomitzat i amb les
febleses que tu també deies, i que molts heu analitzat moltes vegades.
Però només pel fet d’haver-les pogut analitzar, pensar i reflexionar és
símptoma també del fet que està en plena capacitat i en ple
desenvolupament. Per tant, amb la finalització del teu període es clou
aquesta etapa i, s’ha expressat aquí també indirectament, ara se’n pot
obrir una de nova. I, per acabar, jo voldria destacar que un dels elements
fonamentals d’aquesta nova etapa es diu Torre Jussana, es torna a dir
Torre Jussana i és una eina renovada, poderosíssima al servei de les
associacions. És un gran esforç de l’Ajuntament en nom de tots els
ciutadans, en nom de tots els ciutadans i ciutadanes que no formen part
del sector associatiu o que en formen part i que potser no tenen tanta
consciència de grup i de sector, perquè per a ells també és absolutament
estratègic que el moviment associatiu estigui ben vertebrat, estigui ben
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organitzat, creixi, s’estructuri i es repensi i evolucioni i canviï. I això és el
que Torre Jussana ha de fer, aquest suport a allò petit, micro, quotidià...
allò que tothom pot necessitar des de qualsevol punt associatiu de la
ciutat, però també donar aquest horitzó, donar aquest camí cap a anar
consolidant el conjunt del sector associatiu. Per tant, aquesta nova etapa
que s’obre a partir de la crida que tu fas perquè hi hagi una persona que
et substitueixi i que, òbviament, a partir d’ara queda formalment obert
aquest procés de renovació de la vicepresidència associativa del consell
a través dels mecanismes que estan establerts. Aquesta crida que estàs
obrint crec que pot donar molt de si i que pot tenir un dels seus
instruments de més utilitat a través de la nova Torre Jussana, a través del
nou impuls d’aquest servei. Moltes altres coses passaran: el segon
congrés, el pla director, les coses que tenim previstes. Però
afortunadament seran un sumar, un avançar, un pas i es podrà dir que la
teva etapa, l’etapa Prujà del consell, va aconseguir avançar
fonamentalment a partir de les premisses que el primer congrés havia
fixat. Valgui doncs aquest reconeixement, repeteixo, en nom del
consistori, en nom de tots el treballadors i treballadores que han format
part de les direccions de participació i han tingut l’oportunitat de
compartir amb tu moments més complexes, com deia el Manel, però
també moments, sens dubte, d’èxit per a la institució i per a la ciutat.
Moltíssimes gràcies, doncs. Queda obert aquest repte que el David ens
deixa damunt de la taula: no només substituir-lo sinó, a partir d’aquí, obrir
un nou període de treball d’aquest consell i, en conjunt, dels objectius del
sector associatiu de la ciutat. Ens quedem amb aquestes reflexions.
Senyor Antoni Vilellas
Demano la paraula. Molt breument. Procuro ser breu, sintètic i concret. En
primer lloc, molt breument, unes reflexions sobre el que hem escoltat
avui. Primerament, crec que seria molt interessant que hi hagués un
centre d’informació referent a tots els dubtes que tinguem els que fem
activitats, és a dir, guia, consell i dubtes. Una altra cosa és que jo
demano, sobretot, que en les informacions hi hagi més brevetat. Jo
recordo que he llegit alguna cosa dels discursos d’Abraham Lincoln i crec
que hauríem d’aprendre tots una miqueta a ser més sintètics, breus,
concrets amb les informacions. Valdria la pena que aquí poguéssim tenir
un debat entre nosaltres. Hi pot haver un que tingui un dubte i que
directament pugui preguntar a qui ha parlat referent a aclariments sobre
els temes que ha exposat. I crec que també hi hauria d’haver puntualitat
per part de tots. I jo demano que es faci una reunió mensual, bimensual o
trimestral, un cop que ens puguem veure i que puguem intercanviar
impressions i que puguem ampliar també informació general de tot el que
s’ha parlat aquí. Però, sobretot, brevetat. Per favor, també que ens posin
un parell de fulls per poder escriure aquí en la carpeta. I res més. Jo
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aplaudeixo als que han estat tan actius i que prosigan, com diuen en
castellà. Res més.
Senyor Carles Martí
Doncs moltes gràcies, agraeixo els seus comentaris i m’agradaria
especificar-li que, en aquest servei del que ara estàvem parlant, el servei a
les associacions de Barcelona que anomenem Torre Jussana i que està,
efectivament, en un lloc que és la Torre Jussana, al carrer Vidal i
Barraquer número 30, molt a prop per altra banda del Pavelló de la
República, està, des del dia 1 de novembre, a la disposició de totes les
entitats de la ciutat de Barcelona (i la seva, per descomptat, també) per
aprofundir en tot tipus d’informacions, de recursos, de serveis que poden
ser útils perquè l’entitat reforci les seves activitats, les ampliï o entri en
contacte amb altres entitats. Algunes de les persones que estan aquí
davant seu formen l’equip directiu d’aquest equipament i, per tant, la seva
entitat pot adreçar-s’hi immediatament i obtenir aquest suport, igual que
poden fer totes les entitats de la ciutat. Pel que fa referència al
desenvolupament d’aquestes sessions, és veritat que de vegades són una
miqueta farragoses en el sentit que són la culminació de tot un procés de
reunions de comissions prèvies i d’exposició de treball, però jo vull
significar que hi ha una tasca de moltes entitats, de preparar, i que les
conclusions que aquí s’exposen i es diuen no són fruit de la improvisació
sinó al contrari, de moltes hores de debat. Tot i així, recullo les seves
observacions concretes i intentarem tenir-les en compte de cara al futur.
Moltíssimes gràcies a tothom, repeteixo, i fins a la propera.

