Consell Municipal d’Associacions de Barcelona

Acta de la sessió del plenari del

Consell Municipal d’Associacions de Barcelona

Saló de Cròniques

19 de gener de 2010
Aprovada a la sessió del 30 de juny de 201

Ordre del dia

1.- Constitució del Plenari del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona
2.- Elecció del Vicepresident Associatiu del Consell (CMAB).
3.- Elecció de la Comissió Permanent del CMAB.
4.- Precs i preguntes.
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ASSISTÈNCIA
Presidència delegada
• Im. Sr. Carles Martí i Jufresa, Primer Tinent d'Alcalde
Vicepresidència
• Sr. Enric Francès i Gaspar

En representació dels Grups Municipals
• Sr. Bernardo Fernández i Martínez, Representant del Grup Municipal Socialista
• Im. Sr. Joaquim Mestre i Garrido, Representant del Grup Municipal d'Iniciativa Verds
Esquerra Unida i Alternativa
• Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro, Representant del Grup Municipal de Convergència i
Unió

Comissionat de l'Alcaldia per a Participació Ciutadana
• Sr. Ramon Nicolau i Nos, Comissionat de l'Alcaldia per a Participació Ciutadana

Directora del Programa de Participació i Associacionisme
• Sra. Glòria Meler i Marco

Codirectors de Torre Jussana
•
•

Salvador Casas i Burgués
Lluís Salitges i Batlle
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Tècnics Municipals dels Districtes
Sr. Francesc Puigdomenech Torras, Director territorial del districte de Ciutat Vella
Sra. Matilde Albarracin Soto, tècnica del Barri Gòtic
Sra. Berta Cendrós i Ollé, tècnica de foment del districte de Ciutat Vella
Sra. Iria García Labandeira, Directora Territorial del districte de Sarrià –Sant Gervasi
Sra. M. Antònia Fullana i Munar, en representació del districte de Les Corts
Sra. Carmen de Dios Diaz, en representació del districte de Nou Barris

ENTITATS EN REPRESENTACIÓ DELS ÀMBITS
Comunicació
• Sr. Antoni Carné i Parramon, Ens de Comunicació Associativa
• Sra. Lídia marimon i Pla, Taula de Comunicació
Cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau
• Sra. Meri Ilich, Casa Eslava
Culturals
• Sra. Montse Rafí i Villar, Castellers de Sants
• Sra. Lluïsa Celades Mediavilla, Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure
Economia social
• Sr. Lluís Millans i Miró, Gremi d'Aparadoristes de Catalunya
Educació i formació
• Sra. Elisabeth Ventura, Escoles de Música d'Iniciativa Privada Associades de
Catalunya - EMIPAC
• Sra. Maria Barceló, Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones
Adultes
Entitats de segon grau
• Sra. Marta Cots i Sastre, Consell de la Joventut de Barcelona - CJB
• Sr. Miquel López Andrés, Moviment Laic i Progresista
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Esports
• Sr. Josep Mª Jerez i Amat, Associació Caminada Internacional de Barcelona
• Sr. Ramon Tornero i Masip, Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès
Gent Gran
• Sr. Àngel Marcos i Martín, Federació Catalana de la Unió Democràtica de
Pensionistes (FCUDP)
• Sra. Maria Rosa Lunas, Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran
Immigració
• Sra. Fatima Ahmed Ahmed, Associació Socio Cultural Ibn Batuta
Promoció de la Ciutadania Activa
• Sr. Joan Sonet i Moreno, Associació Voluntaris 2000
Suport Social
• Sr. Jordi Jover i Ollé, Federació Catalana de Voluntariat Social
• Sr. Àngel Perez, Fundació Banc dels Aliments de Barcelona

ENTITATS EN REPRESENTACIÓ DELS DISTRICTES

Ciutat Vella
• Sra. Núria Paricio Paricio, Fundació Tot Raval
• Sra. Lourdes Escot, Pla Integral del Casc Antic
Eixample
• Sr. Pedro Rodríguez, Federación de Casas Regionales y Entidades Culturales de
Catalunya
Gràcia
• Sra. Clara Soler i Roig, Associació Projecte Fiare Catalunya
Horta-Guinardó
• Sra. Núria Font i Revilla, Centre Parroquial d'Horta - Els Lluïsos
• Sr. Jaume Quiles Garcia, FOC - Diables del Carmel
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Sants-Montjuïc
• Sr. Enric Francès i Gaspar, Coordinadora d'Entitats del Poble Sec
• Sr. Joan Manuel V. Parisi, Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Sant Andreu
• Sr. Enric Estrenjer Mortes, Acció Psoriasi
Sant Martí
• Sr. Josep Lluís Alonso Arumí, Federació d'Entitats Clot-Camp de l'Arpa
• Sra. Victòria Miquel i Martí, VERN - Coordinadora d'Entitats de la Verneda - Sant
Martí

Secretari
• Sr. Àngel Aragüés i Martí

Sessió

Constitució del Plenari del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona.

El primer tinent d’alcalde senyor Carles Martí saluda la nova etapa d’aquest
consell renovat pel procés electoral, que ha demostrat que els mecanismes de
funcionament d’aquest òrgan de participació han funcionat. Agraeix a totes les
persones i les associacions la seva participació i a les que han estat elegides
felicitar-les i encoratjar-les en el seu treball. Tot seguit dóna la paraula al senyor
Ramon Nicolau, comissionat de l’alcaldia per a la Participació Ciutadana, per tal
que exposi les línies que ha seguit aquest procés.
El senyor Ramon Nicolau afirma que la constitució del nou plenari clou el
procés electoral de renovació del Consell Municipal d’Associacions de
Barcelona, que ha tingut la novetat del vot electrònic, tot i assegurant l’opció
presencial.
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Malauradament, la participació de les associacions en el procés electoral ha
estat escassa i això hauria de ser motiu de reflexió del nou consell, així com la
necessitat de revisar el nombre i la composició dels àmbits sectorials que
formen el CMAB i pels quals s’ha de concorre a les eleccions. Aquestes
reflexions són fruit del debat en els òrgans del Consell sortint.
Continua afirmant que, el reglament actual del CMAB, també pot ser objecte
de revisió per aquest consell. El procediment es encarregar aquesta tasca a la
comissió permanent, la qual crearà un grup de treball que elevarà a aquest
plenari le seves conclusions per, si s’escau, aprovar-ne les modificacions.
El nou consell no té la representació de tots els districtes i els àmbits de sector,
manquen set. Qüestió que no és obstacle per poder constituir el consell i
començar a treballar. Al web del CMAB es disposa dels documents de
valoració, de memòria de la feina feta per l’anterior consell i, en qualsevol cas,
a través de la secretaria, estan a la seva disposició.
A més dels representants dels grups municipals, de les associacions (per
districtes i àmbits), dels districtes municipals (a través dels seus directors i
directores de participació), de la direcció de participació i associacionisme,
també en formen part els codirectors de Torre Jussana, que és el centre de
serveis a les associacions de Barcelona que gestionen conjuntament
l’Ajuntament i el Consell d’Associacions. Així mateix, també forma part del
plenari del CMAB, el secretari. El centre que està a la disposició de tots vostès.
El senyor Nicolau ofereix els serveis de Torre Jussana i de la secretaria del
CMAB, considera que són instruments per facilitar la tasca dels i de les
membres d’aquest plenari i els esperona a fer-ne ús.
Pren la paraula el senyor Martí que demana al secretari si s’ha seguit el
procediment electoral correctament, si s’ha presentat algun recurs. Confirmada
la correcció del procediment i l’absència de recursos sobre el procés electoral,
el primer tinent d’alcalde senyor Carles Martí dóna per constituït el nou plenari.

Elecció del Vicepresident Associatiu del Consell (CMAB).

A continuació es passa al punt segon de l’ordre sobre l’elecció del vicepresident
associatiu del consell. S’informa de la presentació d’una única candidatura a
nom del senyor Enric Francés i Gaspar i es proposa l’elecció a mà alçada entre
els membres associatius del consell.
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Per unanimitat queda elegit el senyor Enric Francés i Gaspar com a
vicepresident del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona, a qui el
senyor Carles Martí felicita, li demana que ocupi el seu lloc a la presidència de
la reunió i li dóna la paraula.
El senyor Enric Francés inicia la seva intervenció amb un agraïment i
l’expressió de satisfacció per la confiança dipositada que, entén, és la
continuació de la viscuda quan es va produir el relleu a la vicepresidència
d’aquest consell i que confia que permetrà continuar el treball iniciat a l’anterior
consell.
Anuncia l’elecció de la comissió permanent, en el següent punt de l’ordre del
dia i informa de l’escrit que va adreçar al sector associatiu d’aquest consell on
presentava una candidatura i una proposta de treball per al proper període.
Afirma que no és només una proposta de noms, també d’objectius i de formes
de treball. En aquest sentit s’opta, com un dels elements fonamentals d’aquesta
proposta, per obrir els debats de la permanent a totes les entitats d’aquest
consell. Així mateix, la presentació de la candidatura és també oberta a qui es
vulgui incorporar.
El senyor Enric Francés presenta la llista de candidats per a la comissió
permanent. Reafirma que la principal característica de la nova permanent
hauria de ser la continuïtat i l’obertura. Continuïtat dels eixos de treball que
provenen de l’anterior permanent i que són expressats en el pla de treball i
obertura a totes les persones que tinguin voluntat de participar en els
problemes del conjunt del moviment associatiu. Que acceptin el repte de
superar els objectius propis de la seva associació per incorporar-se als
objectius i problemes comuns de les associacions.

Composició i elecció de la Comissió Permanent del CMAB.

El senyor Carles Martí demana si a més de la llista presentada pel senyor Enric
Francés hi ha alguna candidatura més. Es presenta EMIPAC (Escoles de
Música d'Iniciativa Privada Associades de Catalunya). Acció Psoriasi, el seu
representant, senyor Estranjer, demana la seva incorporació als grups de
treball de la permanent. Aclareix que no presenta la seva candidatura a la
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comissió permanent. El senyor Carles Martí recorda que només tenen dret a
vot les associacions membres del consell i a continuació llegeix les
associacions que es presenten a la candidatura.
Definitivament, es presenten 10 associacions de les quals només podran ser
elegides 8. Es dóna pas a la votació. El senyor Carles Martí demana una urna
al secretari que manifesta que es pensava recollir directament. El senyor Carles
Martí rebutja aquesta opció i, finalment, el senyor Carles Martí porta una urna
de cartró.
Després de la votació es fa el recompte, durant el qual el senyor Ramon
Nicolau explica els criteris de composició del jurat del Premi Barcelona
Associacions i demana el vist-i-plau del plenari per poder avançar en la seva
convocatòria. A continuació informa que, com preveu l’actual reglament del
CMAB cal escollir com a membres del plenari un grup d’expertes i experts. El
capítol 7è del reglament diu
e) També formaran part, a títol individual, experts i personalitats de
reconeguda vàlua dins del sector, en un percentatge de fins a un terç de
tots els membres del Consell. Aquests seran proposats per la Comissió
Permanent del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona i
consensuats amb l’Ajuntament.

Fins ara s’ha presentat la candidatura de quatre persones, Francina Alsina,
Ramon Torra, Miquel Àngel Aragón i Angel Marcos totes elles de reconeguda
trajectòria associativa, que han estat membres de la permanent del CMAB. El
senyor Ramon Nicolau proposa que s’incorporin i es doni temps fins el proper
plenari, per tal que les associacions puguin presentar altres candidats i
candidates. En aquest sentit, el senyor Nicolau esperona les associacions ha
presentar candidatures d’expertes i experts.
En un altre ordre de coses, el senyor Ramon Nicolau demana la confiança del
plenari per autoritzar la comissió permanent la convocatòria i l’organització i
del Fòrum de les Associacions.
El senyor Ramon Nicolau recorda, doncs, que el consell plenari s’ha de
posicionar sobre la composició del jurat del Premi Barcelona Associacions,
l’elecció d’expertes i experts i autoritzar la comissió permanent la convocatòria
i l’organització del Fòrum de les Associacions.
El senyor Carles Martí agraeix la informació i, mentre segueix el recompte dels
vots, demana al senyor Nicolau que expliqui en quin punt es troben
l’organització de la Mostra d’Associacions 2010 i la redacció del Pla director de
Participació.
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El senyor Ramon Nicolau considera que l’edició d’enguany de la Mostra
d’Associacions serà la consolidació del canvi d’orientació dels criteris
d’organització i funcionament de la Mostra que es van iniciar el 2008, que, per
tant, es planteja com una edició de continuïtat. En relació al Pla director opina
que els treballs estan força avançats, que s’ha creat una comissió de
seguiment del pla formada per membres del Consell, molts dels quals són
també membres del CMAB que serà el responsable de l’elaboració final del Pla.
El senyor Carles Martí agraeix la informació i dóna pas a la informació sobre
l’escurtini.
28 és el nombre d’ associacions amb dret a vot, els vots emesos i els vots
vàlids.
El Consell de la Joventut de Barcelona, la Fundació Tot Raval i la Federació
Catalana de Voluntariat Social han obtingut 27 vots.
L’Associació Benestar i Desenvolupament i la Coordinadora d’Entitats del Poble
Sec han obtingut 26 vots.
La Taula de Comunicació i la Federació d'Entitats Clot-Camp de l'Arpa han
obtingut 23 vots.
Amb el Moviment Laic i Pregressista, 19 vots.
La Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes (FCSUSDP)
10 vots.
Les Escoles de Música d'Iniciativa Privada Associades de Catalunya –
EMIPAC, 9 vots.

Amb aquests resultats el senyor Martí proclama com electes les associacions
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consell de la Joventut de Barcelona
Fundació Tot Raval
Federació Catalana de Voluntariat Social
Associació Benestar i Desenvolupament
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec
Taula de Comunicació
Federació d'Entitats Clot-Camp de l'Arpa
Moviment Laic i Progressista
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A continuació, dóna la paraula al senyor Enric Francés per a la presentació del
Pla de Treball, en nom de les associacions elegides membres de la permanent.
EI senyor Enric Francés inicia la seva intervenció felicitant les associacions
elegides i proposant a la presidència donar la paraula a aquelles que vulguin
intervenir. Demana la paraula el senyor Josep-Lluís Alonso de la Fedració
d’Entitats de Clot-Camp de l’Arpa que afirma que un dels handicaps
fonamentals del moviment associatiu és l’atomització, la fragmentació. Les vuit
entitats que s’han presentat en aquesta candidatura representen la continuïtat
d’un treball iniciat al 2002 i que han intentat garantir la coherència del treball de
la part associativa del CMAB. Aquesta coherència ha permès la continuïtat des
del Primer Congrés de les Associacions fins, avui, a la convocatòria del Segon
Congrés. Aquestes entitats són de caràcter territorial i sectorial. Les territorials
estan acostumades a treballar de forma multidisciplinar, acollint entitats de
característiques molt diverses, les sectorials fan una feina més especialitzada.
És aquesta trama, l’ordit i la trama, que representa el moviment associatiu de
Barcelona, el que volen representar les entitats que han estat elegides a la
nova permanent .
El senyor Carles Martí dóna la paraula al vicepresident del CMAB, senyor Enric
Francés que demana que es distribueixi el document i remarca la voluntat de
ser un document obert a la participació de tothom, encoratjant a les i els
representants de les associacions a la presentació d’esmenes fins a la seva
definitiva aprovació per aquest consell plenari.
L’esperit d’aquest programa de treball surt de la reflexió sobre el panorama de
la participació a la ciutat. El CMAB a més de vetllar pels interessos i la
representació general de l’associacionisme, ha tingut fa molt de temps la
voluntat de treballar sobre la participación dels ciutadans i les ciutadanes en els
afers públics de la ciutat, la democracia participativa.
El senyor Enric Francés afirma que aquest programa marca uns objectius,
entre els quals codi ètic, que cal enfortir amb la incorporació de més entitats; la
Declaració d’entitat d’interès ciutadà, que no és res més, ni res menys, que un
reconeixement municipal de les entitats que treballen en els temes d’interès
general, col.lectius, ciutadans, més enllà dels objectius propis dels de cada
associació, de la mateixa manera, el CMAB, vol incorporar les entitats
disposades a treballar pels afers generals més enllà de l’àmbit propi de cada
associació. El finançament assocciatiu per aconseguir un nivel de suficiència.
Un altre dels objectius és un major coneixement del món associatiu i el fitxer
d’entitats n’és un instrument que cal millorar. El seguiment del pla director, una
aposta importantíssima, els treballs del qual estan molt avançats. El Segon
Congrés de les Associacions, congrés que avui no és un objectiu del CMAB
perquè és un objectiu de totes les associacions de la ciutat.
I amb aquets objectius, una metodologia i un estil de treball obert a tothom, a
tothom que més enllà dels objectius propis aposti pels objectius generals del
món associatiu, de la participación.
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El senyor Enric Francés conclou afirmant que aquest és el nostre pla de treball,
que sometem a l’aprovació d’aquest consell i us proposem un període d’unes
tres setmanes per poder fer arribar les vostres esmenes
El señor Carles Martí, obre un torn d’intervencions i la Directora del Programa
de Participació i Associacionisme, senyora Glòria Meler, que celebra l’interès
de les associacions pel pla director, energies que sumades a les de la direcció
ajudaran a aconseguir l’èxit que tots volem. Així mateix, informa que el fitxer
d’entitats, ben aviat, seguirà un important procés d’actualització de les dades,
entitat per entitat, així com la implementació d’un aplicatiu.
El senyor Carles Martí recorda el període de tres setmanes per presentar
esmenes al pla de treball, fent-les arribar a través de la secretaria del consell.
Si hi ha un gruix suficient d’aportacions, que el secretari convoqui un plenari de
treball, obert a tots els membres del consell, per debatre aquestes esmenes,
que s’hauran d’aprovar formalment al proper plenari
El senyor Carles Martí demani si hi ha alguna intervenció al darrer punt de
l’ordre del dia, precs i preguntes, i en no haver-n’hi, clou la sessió de constitució
del consell plenari del CMAB donant moltíssimes gràcies i endavant amb tota la
feina que ens queda.
Barcelona juny de 2010
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