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Inici de la sessió
Inicia la sessió el senyor Carles Martí, primer tinent d’alcalde, que dóna la
benvinguda a totes i tots els presents. Recorda que aquesta és la darrera
convocatòria ordinària d’aquest plenari que després de les eleccions renovarà
la seva composició.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
El senyor Carles Martí posa a consideració l’esborrany de l’acta de la sessió de
l’11 de desembre de 2008. La senyora Concepció Pujolar, de l’Associació de
Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona, demana la paraula per demanar
que consti en l’acta de la sessió anterior el text següent:
Des de l'Associació de familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona ( AFAB)
li agrairíem faci constar en l'acta de l'anterior plenari del Consell
d'associacions l’agraïment de la nostra associació vers l'ajuntament de
Barcelona per la col.laboració i suport que ens va donar el Dia Mundial
d'Alzheimer ( 21 de setembre) i que va coincidir amb la Mostra
d'associacions de la Mercè, donat que ens va cedir un espai a la Plaça
Catalunya per posar el "Bus de la Memòria" fet que va esdevenir en un acte
amb molt ressò i que va acollir a molts ciutadans sensibilitzats amb la
malaltia.
Rebi una salutació molt cordial.
Concepció Pujolar Cantijoch
Presidenta

A continuació es dóna per aprovada l’acta de la sessió anterior.
Elecció de la vicepresidència
El senyor Carles Martí inicia el punt tercer de l’ordre del dia, l’elecció de la
vicepresidència, recordant que el senyor David Prujà va presentar la seva
dimissió a l’anterior plenari, al mes de desembre, i que cal escollir un/a
subtitut/a entre la representació de les associacions del CMAB. A continuació el
senyor Martí demana si hi ha alguna candidatura i dóna la paraula a la senyora
Lídia Marimon que en nom de la part associativa de la comissió permanent del
CMAB, reunida el 5 de febrer, comunica que es va acordar presentar la
candidatura del senyor Enric Francés de la coordinadora d’entitats de Poblesec.
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El senyor Carles Martí, després de demanar si hi ha alguna candidatura més,
sotmet a la consideració del plenari la candidatura del senyor Enric Francés
que és aprovada per assentiment.
En el discurs d’acceptació de la nova responsabilitat el senyor Enric Francés
diu que a la permanent del CMAB es va considerar porposar-lo com a candidat
per la seva experiència de dirigent associatiu de fa molts anys i també per
l’interès en un consell especialitzat en la participació i l’associacionisme.
Afegeix que el treball pendent és conegut de tothom: el pla director, la DEIC, el
finançament... la idea era mantenir la continuïtat de la feina feta des de fa
quatre anys fins a les properes eleccions. Considera que l’associacionisme és
un pilar bàsic per a la construcció de la democràcia i agraeix la confiança que el
plenari a dipositat amb ell, la qual cosa l’honora.
El senyor Carles Martí agraeix la intervenció del senyor Enric Francés i afirma
la seva convicció que la seva tasca serà plena de criteri i de dedicació.
Informació dels grups de treball del plenari
Mostra d’associacions
Tot seguit s’inicia la informació dels grups de treball del plenari.
Pren la paraula el comissionat senyor Ramon Nicolau que informa de
l’absència del senyor Gerard Preminger deguda a motius personals greus i
inicia la seva intervenció sobre la Mostra d’associacions recordant els canvis
introduïts en la seva organització a l’edició del 2008, canvis que van ser
valorats positivament al mateix temps que s’han manifestat diversos
suggeriments a les que vol donar resposta el document que avui es presenta a
la consideració del plenari: Criteris de participació a la Mostra 2009.
El senyor Nicolau remarca que aquests canvis havien estat llargament
demanats en el sentit de donar més representativitat a les federacions i
augmentar-ne la seva visualització i la possibilitat de major presència i
intercanvi amb seves les entitats.
Per tot això es va obrir un procés de participació i consulta sobre la base de
l’experiència de l’edició de l’any anterior, procés que és la millor garantia d’èxit
de les propostes que es fan per a l’edició d’enguany. El document que es
presenta intenta recollir les demandes i suggeriments de les associacions en la
línia de millorar els canvis introduïts en l’edició del 2008.
El senyor Carles Martí sotmet a consideració del plenari el document Criteris de
participació a la Mostra 2009 que és aprovat per assentiment dels presents.
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A continuació el senyor Carles Martí dóna la paraula al senyor Jordi Jover per
informar sobre el grup de treball de finançament associatiu.
Finançament associatiu
El senyor Jordi Jover informa que es convidaran a les sessions de la
permanent als responsables de diversos departaments municipals per fer-los
conèixer les necessitats de suport a les estructures de les associacions en
camps com la política de subvencions que realitzen aquests departaments. En
aquest sentit es va convidar a l’àrea d’Acció Social i Ciutadania i la seva gerent,
senyora Glòria Figuerola, va assistir a la darrera permanent, del 5 de març 09,
a qui s’agraeix la seva disponibilitat i la presentació àmpliament documentada
sobre el seu departament. Es va tenir, doncs, l’oportunitat d’explicar la
necessitat que les subvencions contemplin altres criteris que la presentació de
projectes i caminin cap al suport per facilitar la governabilitat de les
associacions enfortint les seves estructures permanents.
El senyor Jordi Jover recorda que l’actual convocatòria de subvencions de
Participació ja recull aquests criteris però que ara cal extendre-ho a d’altres
departaments. En aquest sentit es preveu la presència del departament de
Cultura a la propera sessió de la permanent.
Les convocatòries del Fòrum Primavera de les Associacions i del Premi
Barcelona Associacions 2009
El senyor Carles Martí dóna la paraula al senyor Ramon Nicolau per informar
sobre les convocatòries del Fòrum i del Premi, que inicia la seva intervenció
dient que malgrat l’acord del plenari anterior de celebrar els debats del Fòum i
el lliurament del Premi a la seu de Torre Jussana, consideracions tècniques
(d’espai i altres) no ho fan possible. Per això es mantindrà el lloc tradicional: els
debats del Fòrum a la Sala de Cròniques i el Premi al Saló de Cent.
D’aquests temes n’ha fet el seguiment tant la permanent com un grup de
treball en nom del qual intervindrà la senyora Marta Cots a qui el senyor Ramon
Nicolau felicita per la seva elecció com a nova presidenta del Consell de la
Joventut de Barcelona, felicitació a que s’afegeix el senyor Carles Martí .
La senyora Marta Cots informa que al grup de treball es va proposar com a
tema de debat del Fòrum el relleu al moviment associatiu. Qüestió que per a les
organitzacions juvenils, per la seva pròpia naturalesa, és una qüestió de
permanent actualitat per la qual cosa s’ha proposat la incorporació a les
ponències de representants de diverses organitzacions juvenils.
Per parlar sobre les ponències cedeix la paraula al senyor Lluís Salitges
codirector de Torre Jussana, que manifesta la il.lusió de l’equip de Torre
Jussana per haver rebut l’encàrrec d’organitzar els debats del Fòrum de les
associacions. Destaca la presència de Pep Martí com a conductor i relator de
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les jornades que, al mateix temps, recollirà els debats per poder elaborar les
conclusions que, en el seu cas, podrien ser editades dins de la producció de
materials de Torre Jussana. Es convidaran diverses entitats que puguin
exposar exemples de bones pràctiques de relleu en el sí de les seves entitats.
El senyor Carles Martí valora positivament que el debat sobre el relleu al sí de
les associacions no es limiti al fet generacional i es contempli la incorporació
d’altres ciutadans, no necessàriament joves ni tan sols presents a les entitats,
com un element de canvi i enfortiment. Seguidament, obre un torn de paraules
sobre les propostes d’organització de la doble convocatòria del Fòrum i el
Premi.
Pren la paraula la senyora Eva Fernández, presidenta de la FAVB, que
comunica que substituirà la senyora Rosor Poveda com a representant de la
FAVB al CMAB. També creu que cal complementar la qüestió del relleu al sí
del moviment asociatiu no només amb l’aspecte generacional, cal contemplar el
relleu de gènere. Cal estar atents davant una possible contradicció entre
ambdós elements. En línies generals, les dones ocupen una bona part de la
seva vida “jove” en l’atenció, la cura, d’altri (fills, altres familiars...), quan
comencen a disposar de temps per incorporar-se a l’activitat associativa, en
alguns casos, poden patir rebuig per una qüestió d’edat que seria francament
injusta. La senyora Marta Cots pren la paraula per donar suport a la intervenció
de la senyora Eva Fernández en el sentit d’incorporar a les reflexions del
Fòrum el relleu de gènere.
El senyor Salvador Casas també considera que el relleu de gènere és vital en
un debat on la interrogació - darrera de generacional- tenia la voluntat d’obrir el
debat més enllà. Afegeix que ben segur que la figura de Pep Martí com relator i
conductor dels debats garantirà l’amplitud i el rigor de la reflexió.
El senyor Parisi fa una consideració sobre la possible coincidència de les dates
del Fòrum i uns possibles i, ben segur que desitjats, esdeveniments esportius,
que podrien deslluir les jornades. El senyor Carles Martí agraeix la intervenció i
demana que s’estudiï aquesta possible coincidència de calendari.
El senyor Pep Martí mostra el seu interès i entusiasme per les funcions que li
han estat proposades en relació als debats del Fòrum. Distingeix entre juntes
d’associacions vitals i vitalícies remarcant que ambdós conceptes no sempre
van junts i es declara convençut que el debat ha d’inclore els relleus, en sentit
plural.
El senyor Ángel Marcos es mostra partidari de la renovació dels responsables
associatius i en general en tots els càrrecs de direcció de les organitzacions i
institucions sempre que aquesta renovació no tingui un caràcter discriminatori.
Opina que la renovació no és patrimoni de joves, adults o dones.
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El senyor Carles Martí coincideix en el sentit ampli de la renovació i el relleu,
plantejant un altre aspecte: com es rendabilitza l’experiència dels joves que han
militat en organitzacions juvenils facilitant, després d’aquesta etapa, la seva
incorporació al moviment associatiu general.
El senyor Aragón afirma que en el procés de debat que s’ha arribat a definir es
plantejava la contribució de les organitzacions juvenils pel fet que el relleu en
elles és obligat, això fa que la qüestió del relleu formi part habitual i constant de
la seva reflexió i de la seva pràctica. Qualsevol grup directiu o impulsor d’una
entitat juvenil té el tema del relleu com una de les seves preocupacions
naturals. D’aquí la utilitat que aquesta experiència, que les seves reflexions,
que els mecanismes que empren, siguin especialment útils en el Fòrum
d’enguany.
El senyor Carles Martí manifeta la seva convicció que s’ha encertat en el tema i
dóna la paraula al senyor Jordi Planella de l’Associació Veïns Barri de Sant
Antoni qui mostra la seva preocupació pel paper assignat a les federacions
d’entitats en detriment de les associacions de primer grau. Al barri de Sant
Antoni s’han detectat alguns intents d’uniformitzar el moviment associatiu. En la
seva opinió, el relament important fora l’existència d’un nombre important
d’associacions de veïns fortes i una disminució del nombre de federacions. Cal
que sigui fort el primer nivell, la base, no tant el segons nivell, les federacions i
coordinadores. En el mateix sentit mostra la seva preocupació per alguns
símptomes que indicarien que l’Ajuntament reorganitza la seva estructura treien
protagonisme als districtes en favor dels serveis centrals. El senyor Carles
Martí dóna la total seguretat que la voluntat del govern és ben bé la contrària,
donant tot el necessari protagonisme als districtes i amb la mateixa intensitat
apostant decididament per la Barcelona dels barris, dels 73 barris, perquè a
tots i cadascun dels barris hi hagi els recursos, els serveis i els equipaments
necessaris. D’altra banda considera que cal garantir la convivència
d’associacions de base fortes i federacions també fortes, representatives i amb
capacitat d’interlocució. D’altra banda dóna la màxima seguretat que els
centres socials no estan patint un procés de centralització, tot el contrari s’està
dotant de més recursos als districtes perquè aquests puguin assegurar que
siguin presents en cadascun dels 73 barris.
El senyor Ousseynou Niang de l’Associació Catalana de Residents
Senegalesos demana que la ponència on es parla de com participen els joves a
les associacions de Barcelona sigui una taula d’entitats millor que no una
ponència d’una sola persona.
El senyor Enric Francés diu que la mesura dels barris és una reorganització del
treball municipal que té prou oportunitats, però que, com tot canvi, hi haurà un
període d’adaptació, d’adequació, també del moviment associatiu a la nova
dinàmica, tradicionalment centrada en els districtes i que ara comptarà amb la
realitat administrativa i de participació dels consells de barri.
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El senyor Casas respon a la demanda del senyor Niang explicant el programa
dels debats del Fòrum que, en la seva opinió, recull la seva proposta.
El senyor Carles Martí dóna per tancat el torn d’intervencions sobre el Fòrum i
el Premi recordant les dates per a la presentació de candidatures. Dóna la
paraula al senyor Nicolau sobre la convocatòria d’eleccions al plenari del
CMAB.
La renovació del plenari del CMAB
El senyor Nicolau informe que cal iniciar el procés electoral per renovar el
plenari del CMAB, que es produeix cada quatre anys com disposen el capítol
19 de les Normes reguladores de la Participació Ciutadana i l’article 7è.3 del
reglament intern del CMAB. Recorda l’experiència recent de les eleccions al
Consell de Ciutat i espera que el procés electoral del CMAB compti amb la
màxima participació possible. La convocatòria s’hauria de fer a l’inici de la
tardor per celebrar les votacions al mes de novembre. Demana a les entitats i
associacions membres del plenari el major compromís amb la difusió de la
convocatòria i el procediment electoral així com en la confecció de les
candidatures.
El CMAB compta amb el reglament de votació de l’any 2005 que serà vigent,
excepte que la quarta part del plenari sol.liciti la convocatòria d’un ple
extraordinari per introduir modificacions en l’esmentat reglament electoral. Així
mateix, la permanent del CMAB, a partir de les propostes d’un grup de treball
específic, revisarà el reglament per si considerés necessària alguna modificació
que, en cas de donar-se, hauria de ser aprovada pel consell plenari.
Aquesta, doncs, seria, si no es convoca amb caràcter extraordinari una nova
sessió del consell, la darrera reunió de l’actual plenari, la propera sessió
comptaria amb una nova composició fruit dels resultats electorals.
El senyor Nicolau clou la seva intervenció insistint en la necessitat d’augmentar
la participació associativa a les properes eleccions, tema que ha estat objecte
de diversos debats a la permanent però que insistia per si hi hagués alguna
contribució, alguna indicació dels representants associatius presents sobre
aquesta qüestió.
El senyor Martí demana si algú vol intervenir sobre aquesta qüestió i contribuir
amb alguna proposta a l’augment de la participació i dóna la paraula a la
senyora Núria Paricio que demana que s’estudiïn formes no presencials de
votació, la qual cosa ben segur que milloraria la participació electoral.
La senyora Lídia Marimon creu que l’Ajuntament ha de donar el supot logístic a
la convocatòria de les eleccions, però qui ha de fer participar les associacions
és el propi teixit associatiu a través, especialment, de les federacions i
associacions de 2n grau. Som nosaltres, afirma, qui hem d’explicar i motivar els
representants associatius a participar en el procés electoral i votar les
candidatures al nou consell plenari. S’afegeix a la proposta de la senyora
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Paricio per tal de trobar formes no presencials de vot.
El senyor David Prujà creu que serà difícil augmentar significativament la
participació, però que, malgrat tot, hi ha alguns elements sobre els que caldria
treballar com que les associacions candidates facin campanya electoral,
expliquin la motivació per presentar-se, les seves propostes de treball per al
nou consell. Es podria pensar si la web de participació fora un espai adequat
pel debat entre les diferents candidatures i els electors, superaria la pura
coneixença personal com a criteri de vot per un coneixement més programàtic,
dels objectius que presenten les diverses candidatures.
El senyor Carles Martí opina que el consell podria fer un encàrrec a Torre
Jussana com espai de dinamització de les associacions per tal que reflexioni
entorn a dues de les propostes que han anat sortint: el vot no presencial i la
creació de fòrums de debat electoral.
El vot telemàtic serà una eina fonamental del procés participatiu sobre la
Diagonal, que es preveu a l’abril del 2010 i les eleccions del CMAB al
novembre del 2009. Això permet esperar que l’experiència de les eleccions de
novembre puguin ser d’utilitat cara el procés participatiu de la Diagonal. Més
enllà de les qüestions tecnològiques, la millora de la participació no serà
possible sense el compromís de les federacions, de les coordinadores, de les
taules i de les xarxes que difonguin, que facin campanya d’aquesta
convocatòria.
El senyor Carles Martí clou el que serà la darrera sessió ordinària de l’actual
consell plenari del CMAB amb unes paraules d’agraïment a totes i tots els
representants de les associacions que formen part d’aquest consell, agraïment
per al seu treball, per la seva participació i per la feina que desenvolupen a les
seves respectives associacions i amb el ciutadans i ciutadanes. Agraïment
especial per als membres de la permanent, que seguiran les seves tasques fins
a les eleccions. Gràcies, gràcies a tots i a totes en nom d’una ciutat que se sent
molt orgullosa de tenir aquest amplíssim teixit associatiu.

