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1. Intervenció de l’alcalde, Excm. Sr. Xavier Trias

L’alcalde dóna la benvinguda a la reunió del Plenari del Consell Municipal
d’Associacions de Barcelona. Un Consell, assegura, que ha d’ajudar a definir i
avaluar les propostes per tal de fomentar la participació a la nostra ciutat i
promoure i fer conèixer i créixer el món de l’associacionisme a la ciutat de
Barcelona. Cal que l’associacionisme creixi quantitativament, això és important,
però sobretot és especialment important que creixi des d’un punt de vista qualitatiu.
Avui comencem una nova etapa de la relació de col·laboració del govern municipal
amb les entitats i associacions de Barcelona. El govern vol que aquesta col·laboració
sigui cada dia més visible, sigui una col·laboració més influent, més participativa,
més plural, més inclusiva i efectiva. Aquesta voluntat, però, després s’ha de traduir
en accions, d’una manera positiva. El govern vol que les associacions participin
d’una manera molt directa en la presa de decisions i en la comunicació al govern de
les propostes i inquietuds de la ciuradania.
L’alcalde es mostra convençut que un govern necessita la implicació de les
associacions, i això vol dir unes maneres de fer, de demanar la implicació
associativa, i evidentment, que això ajudi a la governabilitat de la ciutat. Aquest
consell pot ser un bon espai per discutir coses, perquè hi hagi debats, però amb els
debats sols les coses no van endavant, sinó que això exigeix que es converteixin en
conclusions, en propostes, i que aquestes propostes es converteixin en realitats, que
es pugui fer un seguiment dels plantejaments que es facin, i una avaluació, i que es
vegi l’avanç. Cal transparència i diàleg, però els acords s’han de fer efectius amb
actuacions.
Des del govern s’intentarà que l’Ajuntament no faci la competència a les
associacions. En ocasions, pot ser i pot donar la sensació, que l’administració pública
actua fent la competència a les associacions, l’administració es posa davant i acaba
dificultant el funcionament de les entitats. S’ha de buscar una bona relació,
col·laboració, un bon partenariat en el que l’administració pública es recolzi en
aquelles associacions i a aquelles entitats que realment tenen aquesta vocació
important, que és una vocació pública i que el govern ha de reconèixer.
Per tant, el govern necessita aquestes entitats, són les entitats que són capaces de
crear aquest diàleg permanent i constructiu.
A continuació l’alcalde presenta, com a Comissionat de Participació Ciutadana i
Associacionisme, el senyor Carles Agustí, que serà la persona que portarà a terme
formalment l’organització i la col·laboració amb les associacions, malgrat que és
evident que la col·laboració de l’Ajuntament haurà de ser molt més àmplia, en els
districtes i sectors.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Carles Agustí.
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2. Intervenció del senyor Carles Agustí, Comissionat de Participació
Ciutadana i Associacionisme

Inicia la seva intervenció recordant als representants associatius que ho són,
representants, de les 5.508 entitats de la ciutat de Barcelona inscrites en el fitxer
general. Aquesta dada és una mostra de la vitalitat de la societat civil.
Vivim un context de crisi de la política, en forma de distanciament entre societat i
món polític, agreujat per una crisi econòmica. Tot plegat ens porta a un nou
escenari, amb nous models de governança. La col·laboració entre societat i
ciutadans serà fonamental i, per tant, prioritària la col·laboració amb els ciutadans
organitzats, els ciutadans associats. Les associacions han de jugar un paper en el
govern de la ciutat, en el procés de decisió de les grans línies estratègiques de
ciutat, participant en el disseny de les polítiques de govern i, com a representants
privilegiats de la societat, traslladant al govern les problemàtiques ciutadanes.
En aquest escenari i amb aquest plantejament i prioritats polítiques, sembla evident
que el CMAB tindrà un paper fonamental. La presència de l’alcalde ho demostra.
En el curt període de temps que porta aquest govern, s’han fet ja quatre comissions
permanents i s’han engegat diversos projectes. Cal treballar en comissió permanent,
cal treballar en plenari, i cal trobar fórmules per, més enllà del que és aquest
plenari, poder arribar a les 5.500 associacions
Cal tractar els temes importants de la ciutat, però fora molt important que el CMAB
no es limités només als temes que són preceptius, com són per exemple el Pla
d’actuació municipal o els pressupostos; no només allò preceptiu, sinó també a
través de grups de treball, que és una eina interessant, tractar altres qüestions que
preocupin a l’associacionisme o al conjunt de la ciutadania.

3. Informar sobre el procés de participació del Pla d’actuació municipal
(PAM)
El senyor Carles Agustí afirma que el Pla d’actuació municipal té dos moments
importants: l’elaboració del document i el procés participatiu, que alhora també es
podria desglossar en el procés participatiu dels òrgans municipals i el procés
participatiu dels ciutadans.
El document que es presenta incorpora una novetat, que és de gran importància: és
un document que es vol elaborar d’acord i en línia amb l’elaboració dels
pressupostos, i també en línia amb el Pla d’inversions municipals. Podia passar,
sinó, que s’elaborés un projecte polític recollit al PAM i que després els pressupostos
no quadressin. S’està elaborant paral·lelament. Es tracta, per tant, d’un document
evolutiu, que en aquests moments està en fase de redacció en els diferents
departaments de l’Ajuntament.
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Tot procés participatiu, té fase d’informació, fase de recollida i fase de retorn. La
fase d’informació ha començat aquest mes de novembre, s’han reunint tots els
òrgans participatius de la ciutat, de districte i de ciutat, i en ella s’informarà de com
anirà el procés participatiu del PAM. Serà a mitjans de desembre que es tindrà ja el
document definitiu i, per tant, a partir de tenir el document definitiu, òrgans
participatius i entitats que formen part dels òrgans participatius, a més del propi
CMAB òbviament, podran ja treballar en base a un document.
Serà a principi d’any quan iniciarem la fase oberta a tots els ciutadans d’aquest
procés participatiu, i es presentarà en forma de butlleta. Els ciutadans podran
participar físicament en els òrgans participatius, però també a través d’una butlleta
participativa que contindrà una sèrie de preguntes concretes sobre els principals
projectes de l’Ajuntament. És un procés participatiu que es vol destinar a tots els
ciutadans –el senyor Agustí remarca la paraula tots – els que són associats, a través
del CMAB, a través del Consell de Ciutat o a través dels òrgans participatius de
ciutat o districte; als ciutadans que sense ser associats també participen, o
s’adrecen en alguna ocasió, als òrgans participatius; també a la resta de ciutadans, a
través, doncs, d’una aposta electrònica important –Participació 2.0–, a través de la
xarxes socials, a través del web municipal, amb aplicatius concrets; i també als
ciutadans que ens queden fora del món digital, als quals ens dirigirem
expressament, no només amb el PAM, però com a primera experiència amb el PAM,
anant directament als llocs on són localitzats a través d’equips mòbils.
Les comissions permanents del CMAB i del Consell de Ciutat han acordat agrupar els
respectius grups de treball específics sobre el Pla d’actuació municipal. Hi ha quatre
entitats que han respost ja afirmativament a participar en aquest grup de treball.
Són presents, la Casa Eslava, el Gremi d’Aparadoristes, la Federació de Cases
Regionals, i les Escoles de Música, d’iniciativa privada, EMIPAC.
Per la seva banda, l’alcalde inicia la seva intervenció afirmant la importància del Pla
d’Actuació Municipal i que per elaborar-lo i aprovar-lo el govern es podria donar un
termini més còmode, més llarg, en altres ocasions s’ha aprovat al cap d’un any i mig,
o al cap de molt temps després d’haver-se constituït el govern de l’Ajuntament.
L’actual govern, però, expresa la seva voluntat que aquest Pla d’Actuació Municipal
es pogués aprovar a finals del primer trimestre de l’any que ve.
L’alcalde manifesta que no entén els plans d’actuació municipal com una cosa
inamovible, però sí com quelcom molt important per orientar el que ha de fer un
govern durant aquests quatre anys, i, per tant, és un tema important on demana la
màxima participació, que la gent plantegi coses.
Són moments que no són fàcils econòmicament, que els pressupostos tenen les
seves dificultats; també el govern ha tingut un gran interès en acabar l’any amb
l’aprovació dels pressupostos, però és evident que un del Pla d’Actuació Municipal
no és d’un any, sinó de quatre, i, per tant, hem de ser capaços de marcar-nos unes
línies clares, estratègiques i de quines són les despeses que farem i amb quina
orientació tindran els propers anys.
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4. Informació sobre el procés de racionalització dels òrgans municipals de
participació
El comissionat, senyor Carles Agustí informa que el govern ha fet una diagnosi dels
òrgans participatius de la qual conclou que hi ha una clara inflació dels mateixos.
Funcionen uns 560 òrgans participatius a la ciutat de Barcelona. El govern considera
que és un número excessiu que dificulta l’assistència tant dels ciutadans com de les
associacions, que sovint hi ha una duplicitat d’òrgans on s’acaben tractant
temàtiques similars i que per al govern comporta una dificultat de seguiment
important. Es tracta, doncs, que a través dels òrgans participatius arribin missatges
al govern que pugui interioritzar cara a la seva acció de govern, en ser tants es fa
difícil el seguiment.
Aquesta diagnosi no és una diagnosi només de l’equip de govern, sinó que recull un
cert consens, no només del govern, sinó també pel que arriba del món associatiu: la
multiplicitat, inclús duplicitat, d’òrgans. També és una diagnosi que fan arribar els
ciutadans, que demanen concreció, que demanen sistemes participatius no
complexos, senzills. I també és una diagnosi de les formacions polítiques, perquè
totes per unanimitat vam votar abordar aquesta racionalització d’òrgans en el Pla
Director de Participació Ciutadana, ara farà més o menys un any.
El senyor Carles Agustí anuncia la voluntat del govern d’abordar aquesta qüestió i
ho farem amb les altres formacions polítiques, amb les associacions; també al
Consell de Ciutat. El govern creu que aquest procés de consulta, que acabarà amb
l’aprovació formal del govern d’un model concret, el podrem tenir a primers d’any; a
primers d’any aproximadament podríem tenir ja un nou model més racionalitzat
d’òrgans participatius.

5. Acte de presentació de les conclusions del Segon Congrés de les
Associacions de Barcelona

El senyor Carles Agustí comenta que és un acte que es va acordar amb la
Permanent del CMAB i especialment amb el Consell d’Associacions de Barcelona,
amb el CAB. Recorda la celebració del Segon Congrés d’Associacions de Barcelona,
amb unes conclusions concretes molt clares. I es proposa fer un acte, en aquest Saló
de Cent, de presentació a l’alcalde de les conclusions d’aquest segon congrés. A
partir d’aquest acte, i agafant aquestes conclusions com a document base,
s’iniciarien els treballs per fer el Pla de suport a l’associacionisme de Barcelona. Així
ho assumeix el govern i quedarà recollit en el Pla d’actuació municipal.
La data es concretarà en breu i serà molt a principis de l’any 2012. Es convidarà
totes les associacions de Barcelona, especialment les que van participar al segon
congrés.
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Val a dir que per a aquest govern, aquest segon congrés ha estat absolutament útil
ja que ha permès empaquetar totes aquelles necessitats, totes aquelles demandes,
totes aquelles reivindicacions i necessitats que el món associatiu té.
El senyor Carles Agustí dóna la paraula al senyor Pau González Val que es presenta
com a membre del Consell de Joventut de Barcelona i, alhora, també de la junta del
CAB. Comenta que quan des del CAB es va tirar endavant tot el procés del segon
congrés, es va acabar més o menys a l’abril-maig amb tot un seguit de propostes. La
idea era desgranar-les i que poguessin, sense trencar amb el procés que havia
portat a moltes entitats de la ciutat dels deu districtes, a treballar per fer propostes,
sense trencar amb tot aquest procés, fer el Pla de suport. El senyor Pau González Val
afirma que la idea era que no passés un any o que no passés prou temps com perquè
es refredés el tema. La idea era que aquest acte fos un punt d’inflexió més que un
punt d’inici, perquè la feina ja havia estat feta.
El Sr. Carles Agustí i Hernàndez dóna la paraula al senyor Miquel Àngel Aragón, de la
junta del CAB, informa que s’ha posat en marxa una eina, que es diu Congrés
Permanent, que es pot trobar a la pròpia pàgina web del CAB. Es troben les 171
propostes del Segon Congrés d’Associacions i cada proposta està relacionada amb
les actuacions que està fent el sector associatiu per dur-la terme i als compromisos
de les administracions. Ara per ara, cada proposta està vinculada al Pla nacional
d’associacionisme i voluntariat de la Generalitat, al Pla director de participació
ciutadana i al PAM anterior.
Aquesta eina, quan hi hagi el Pla de suport de l’associacionisme, permetrà fer
seguiment de les propostes.

El Sr. Carles Agustí i Hernàndez afirma que l’acte de presentació de les conclusions
del Segon Congrés de les Associacions de Barcelona serà a primers d’any. En relació
a la intervenció del senyor Miquel Àngel Aragón, s’afegeix a convidar les entitats a
conèixer-la.

6. Debat i aprovació del pla de treball del CMAB per a l’any 2012

El Sr. Enric Francès i Gaspar, vicepresident del CMAB, presenta el Pla de Treball fent
al·lusió precisament l’esforç que fa ver el món associatiu al Segon Congrés de les
Associacions, que al final es va concretar en tres eixos bàsics: reconeixement,
finançament i espais. Des del CMAB volem treballar aquests aspectes.
També es volen treballar altres temes. Impulsar el Pla director de suport a les
associacions, seguiment del Pla de participació ciutadana i la redefinició del CMAB
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un pensament sobre com hem d’enfocar aquests propers anys. Això és el que es
pretén fer en aquest pla de treball 2012.
En un altre ordre de coses, el CMAB està treballant sobre el Premi Barcelona
Associacions, un premi que cada any s’atorga a les associacions de Barcelona i que
s’estan redefinint les bases.
La Mostra d’Associacions de la Mercè. Controvertida en aquest últim final de
mandat, però que es va poder tirar endavant amb ajuda de tothom, però que
d’alguna forma també es vol innovar els criteris de participació i veure què diuen les
entitats. Evidentment, els qüestionaris de satisfacció de la darrera Mostra eren
positius, però hi ha alguns aspectes que es voldria modificar i fer-ho, si és possible,
encara més lluït del que és.
El Fòrum Primavera de les Associacions, que és una reunió també anual
d’aprofundiment del món associatiu i que és força exitosa, però que s’intenta
avançar sobre temàtiques que siguin d’interès a les associacions.
Aquesta és una aproximació al pla de treball previst per al 2012i que esperem,
doncs, la vostra col·laboració.
El Sr. Carles Agustí afirma compartir plenament la proposta de pla de treball,
remarcant el punt 3, de redefinició del CMAB.
Considera que és interessant obrir aquest període de reflexió: nou mandat, nova
etapa, amb uns, diguem, nous projectes o principis polítics, i, per tant, és
interessant que reflexioni com a CMAB.
Es tracta d’aconseguir més dinamització, arribar més enllà de la dinàmica de
permanent i plenari, dinamitzar els de grups de treball, cosa que permetrà tractar
més temàtiques més enllà de les preceptives. Temàtiques que preocupin a
l’associacionisme, que ocupin i preocupin a l’associacionisme, o a determinats
sectors de la societat.
Ha sortit de resquitllada també el tema de la Mostra d’Entitats. No s’ha incorporat a
l’ordre del dia perquè ja fa unes quantes setmanes que va passar. La valoració és
francament molt positiva. Estem fent, com deia l’Enric Francès, les anàlisis
oportunes per detectar possibles errors i millorar el que calgui.
El Sr. Carles Agustí obre el torn d’intervencions i dóna la paraula al senyor Pau
González, en nom del Consell de Joventut de Barcelona. Quan observa l’ordre del dia
i la manca d’intervencions dels representants de les entitats, considera que això
posa en evidència que alguna cosa s’ha de fer perquè aquest espai millori i que les
associacions han de pensar molt bé com volen que sigui el CMAB, per què volen que
els hi serveixi i que això porti a tenir un CMAB més útil, un CMAB àgil, un CMAB que
treballi en grups de treball.
El senyor Pau González quan sent l’expressió les 5.508 associacions s’horroritza una
mica. Considera que el moviment associatiue no només ha de créixer
quantitativament en nombre d’associacions, sinó el que cal prioritàriament és
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créixer qualitativament, vertebrar l’associacionisme i aconseguir que la societat
conegui les associacions, el ventall més ampli d’associacions.
Opina que el Consell de Joventut de Barcelona, de vertebració de les entitats
juvenils o de les plataformes territorials que tenim en alguns districtes, les
federacions i associacions per sectors o del propi Consell d’Associacions poden ser
models per aquesta nova etapa.
El Sr. Carles Agustí i Hernàndez dóna la paraula al senyor Miquel Àngel Aragón, que
en relació al tema de la inflació d’associacions, considera que sempre ha estat
partidari de les federacions i associacions per sectors, que serien els interlocutors
amb l’Administració sense menysprear, per descomptat, les petites associacions,
però seria més àgil i més pràctic propiciar la federació d’associacions.
Intervé el senyor Josep Lluís Alonso, en nom de la Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa per preguntar:
En principi tots els que estem aquí som representants o de territori o de sector.
Estem representant el nostre sector? Estem representant el nostre territori? Del
treball del CMAB després en donem compte als nostres representats, territori o
sector? O bé podem ser un espai de coordinació. Si som un espai de coordinació
hauríem de tenir espais de treball, hauríem de fer funcionar comissions... En
definitiva, és molt important aquesta redefinició del CMAB. Som representants de
què? Saben els nostres representats el que fem? I si som un espai de coordinació,
en quins espais ens trobem? En quins àmbits treballem? És per començar el debat.
Res més.

7. Debat i aprovació de la convocatòria del Premi Barcelona Associacions
2012

És un document que ha estat treballat per la Permanent. Hi ha hagut alguna
modificació concreta en la línia d’obrir el Premi Barcelona Associacions a
experiències de participació ciutadana amb els ciutadans, no només de dins de les
associacions. S’han treballat algunes esmenes bàsicament en aquest sentit.
Resta pendent la revisió de les bases, que implicaria un període de revisió de mesos.
Es mantenen provisionalment, doncs, les bases actuals. Una vegada atorgat el Premi
Barcelona Associacions 2012, s’iniciarà immediatament, segons vam acordar en
Permanent, la seva revisió i actualització .
En absència de més intervencions el senyor Carles Agustí dóna per aprovada la
convocatòria del Premi Barcelona Associacions 2012.
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8. Torn obert de paraules
En un altre ordre de coses el senyor Agustí recorda que la Permanent va acordar,
que un membre d’aquest Plenari s’hauria d’incorporar al jurat del Premi Barcelona
Associacions 2012. Hi havia diversos representants en el jurat, però el Plenari com a
tal no hi tenia cap representant, cosa que era evidentment una disfunció. El senyor
Pau González demana la paraula per presentar la seva candidatura que és acceptada
pel consell.
El senyor Carles Agustí vol recordar i refermar el compromís d’aquest govern amb
Torre Jussana, el Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona i la necessitat
que cada cop sigui més conegut aquest espai de cogestió Ajuntament-Consell
d’Associacions de Barcelona, que compte amb uns professionals molt competents,
que atenen i assessoren les entitats.
L’alcalde aixeca la sessió i dóna les gràcies a tothom per la seva col·laboració. I, demana un
esforç per aconseguir que el debat sigui més intens.

Gràcies.
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