ACTA

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS DE BARCELONA
Dijous 10 de juliol de 2014, 19 hores
Centre Cultural Casa Orlandai, C/Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona

Presidència: Sr. Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme.
Vicepresidència: Sr. Enric Francès, representant de la Coordinadora d'Entitats del Poble-Sec.

En representació dels Grups Municipals;
Sr. Carles Domingo i Diaz, Representant del Grup Municipal de Convergència i Unió; Sra.
Glòria Martín Vivas, Representant del Grup Municipal del Partit Popular; Sr. Laia Herrera
representant del grup Municipal d’Iniciativa - Verds- Esquerra Unida i Alternativa

Entitats en representació dels àmbits sectorials;
Sra. Lidia Marimon, en representació de la Taula de Comunicació; Carme López Federació
Catalana d'Associacions
d'Ajuda al Drogodependent, Sr. Albert Claret, com a
representant del Consell de la Joventut de Barcelona – CJB; Sr. Gregorio Giménez, en
representació de la Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes (FCUDP);
Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran; Sr. Joan Sonet, en representació de
l’Associació Voluntaris 2000; Suport Social; Sra. Paula Jubert, en representació de la
Federació Catalana de Voluntariat Social; Sra. Eva Ortigosa en representació de SOS
Racisme; Sr. Alfons Tiñena en representació del Consell d’Associacions de Barcelona; Sr.;
Sra. Montserrat Casiales, en representació de la FOCAGC; Sr. Pau Gonzalez, en
representació del Moviment Laic i Progressista; Sra. Concepció Pujolar, en representació de
l’Associació de familiars i Malalts d’Alzheimer; Sr. Enric Sánchez, en representació de la
Fundació La Roda d’Accions Culturals i de lleure; Sr. Antoni Carné, en representació de l’Ens
de l’Associacionisme Cultural Català; Sra. Núria Paricio i Iolanda Fresnillo, representants de
la Fundació Tot Raval.

Entitats en representació dels àmbits territorials
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Sr. Pedro Rodríguez, en representació de la Federación de Casas Regionales y Entidades
Culturales de Catalunya; , Felisa Pérez, en representació de l’Associació Benestar i
Desenvolupament (ABD); Associació Projecte Fiare Catalunya; Sr. Jaume Quilez, en
representació de FOC - Diables del Carmel; Sr. Joan Manel Parisi, en representació del
Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta; Sr. Jesús Mestre, en representació
de l’ Associació Cultural Casa Orlandai; David Peña, en representació de la Unió d’Entitats
de La Marina
Tècnics Municipals de districtes;
Sra. Isabel Martínez, com a representant dels Districte de Ciutat Vella; Sra. Irene Martínez,
com a representant del Districte de l’Eixample; Sra. Amor Gonzalez com a representant del
Districte de Sants-Montjuïc; Sra. Cecilia Collado, com a representant del Districte d'HortaGuinardó; Sra. Isabel Santularia , com a representant del Districte de Nou Barris i Sra.
Esperança Borrull com a representant del Districte de Sant Martí
Experts;
Sra. Francina Alsina ; Sr. Miquel Àngel Aragón , Sr. Ramon Torra
Tècnics municipals
Sra. Dolors Saladrigas, directora municipal de Torre Jussana i Glòria Meler, Directora de
Participació Ciutadana i Associacionisme
Persones convidades;
Silvia Luque de la Fundació Ferrer i Guardià i Pau Vidal de l’Observatori del Tercer Sector
Secretari
Sr. Orland Blasco
Excusats
Sr. Joan Laporta i Estruch, Representant del Grup Municipal d’Unitat per Barcelona ; SJosep
Maria Jerez de l’ Associació Caminada Internacional de Barcelona; Ramon Tornero; en
representació de l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès; representant de
l’Associació Projecte FIARE Catalunya; Sra. Maria Barceló, en representació de la Federació
d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes; Lluís Millans, en representació
del Gremi d’Aparadoristes de Catalunya; Enric Estrenjer, en representació d’Acció Psoriasi
Carme Bernet, en representació de la Colla Castellera de Sants Sr. Guillem Espriu,
representant del Grup Socialista, representat de VERN - Coordinadora d'Entitats de la
Verneda – Sant Martí;
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Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme)

Dona la benvinguda als assistents, demana si hi ha alguna esmena o consideració a l’acta del passat
plenari, davant la negativa, dona per aprovada l’acta. Procedeix a comentar l’acta d’acords,
composada per 5 acords: aprovar al plenari el Pla de Treball 2014-2015, el segon acord era fer
balanç del Premi Barcelona Associacions amb la nova normativa, diu que aquest acord no es troba
com a punt de l’ordre del dia, però anuncia que faran una menció dins del propi Pla de Treball, ja
que així ho han establert juntament amb el Secretari del CMAB, el Sr. Orland Blasco. Diu als
assistents que si algú vol fer un comentari referent al Premi, el pot fer al torn de paraula. El tercer
acord era facilitar que el CMAB faci de pont entre les associacions i el Congrés de Ciutats
Educadores, comenta que han fet la gestió amb la Gent del Congrés i diu que si algú s’ha d’adreçar
al Congrés de Ciutats Educadores ho comenti amb ell, amb el CMAB o bé amb el Vicepresident del
CMAB, el Sr. Enric Francès. Segueix amb el quart acord, que era fer seguiment del procés de canvis
de les normes de participació, i l’últim punt, fer seguiment al Pla de Suport de les Associacions, que
ambdós són punts de l’ordre del dia d’aquest Plenari.
El Sr. Agustí anuncia que hi ha un canvi a la Federació Tot Raval, la Sra. Núria Paricio, que ha estat
representant de la Federació Tot Raval durant molts anys com a Directora, ha deixat les seves
funcions recentment i fa un traspàs formal cap a la nova Directora, la Sra. Yolanda (:::::::::::::::::),



Sra. Núria Paricio (antiga Directora de la Federació Tot Raval).

Saluda als membres i agraeix la col·laboració rebuda amb els membres del CMAB durant les tres
legislatures que la Federació Tot Raval ha estat membre del CMAB i considera molt profitós el
treball realitzat. Comenta que es sent molt contenta al traspassar la Direcció de la Federació a la
Iolanda Fresnillo, ja que considera que poques persones entenen tant la filosofia de l’entitat com
ella. També agraeix al Comissionat el seu paper, ja que ha estat molt important pel seu canvi.

(Els assistents ovacionen a la Sra. Núria Paricio)



Sra. Iolanda Fresnillo (Nova Directora de la Federació Tot Raval).

Agraeix a la Sra. Núria Paricio la oportunitat de dirigir la Federació i anuncia que seguirà una línia de
treball molt semblant a la seva, ja que considera que és la més adequada. Diu que fa més de 15
anys que es troba dintre del món associatiu, però esta convençuda que encara aprendrà molt
gracies a espais com aquest.
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Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Dona la benvinguda a la Sra. Yolanda (............). Passa al següent punt de l’ordre del dia, que és el
punt 6è, ja que s’ha decidit avançar aquest punt per a que els ponents encarregats de presentar-lo
no s’hagin de quedar fins al final per intervenir. El punt és la Presentació del Projecte Panoràmic. El
Comissionat diu que com a Ajuntament es senten identificats amb aquesta iniciativa impulsada pel
Consell d’Associacions de Barcelona i passa la paraula al Sr. Miki Aragón.



Sr. Miquel Àngel Aragón (Representant del Consell d’Associacions de Barcelona).

Vol fer una introducció al que considera un projecte estratègic i dona la benvinguda al Sr. Pau Vidal,
director de l’Observatori del Tercer Sector i a la Sra. Sílvia Luque, coordinadora de L’Institut
d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Ferrer i Guàrdia. El Sr. Aragón comenta que hi
havia la necessitat de fer un anàlisi de la realitat associativa de Barcelona: quantes associacions hi
ha? Quines són les seves tendències? Què els està passant? A partir d’aquí, i juntament amb
l’Observatori del Tercer Sector i la Fundació Ferrer i Guàrdia es va realitzar aquesta macro
enquesta per conèixer el seu estat. El Sr. Aragón diu que el que busca la enquesta és que el procés
de resposta de l’enquesta sigui, també, un procés d’apoderament de les entitats. Segueix dient que
les coordinadores d’entitats dels districtes hauran de coordinar a alguns dels seus membres per tal
de que vagin a totes les entitats interessades per explicar la importància d’aquesta enquesta per tal
de que pugui realitzar-se finalment una bona fotografia de la realitat associativa de la ciutat de
Barcelona. Continua dient que és molt important que el producte final no sigui una fotografia
estàtica de la ciutat, sinó que sigui una foto que sumi totes les diferents realitats. De cara a aquest
fet s’està realitzant un aplicatiu que es mantindrà actiu un temps que permetrà que totes aquelles
federacions que participin en el projecte podran entrar a l’aplicatiu i generar l’informe de les
entitats que són membres de la federació, d’aquesta manera es podrà gestionar l’informe
corresponent a totes les entitats membres d’una federació. Així com a mínim les federacions
tindran anualment un informe sobre la qualitat de les seves entitats.
En referència al qüestionari que es donarà, el Sr. Aragón diu que finalment serà la versió 20a del
primer borrador, fet que recalca el treball realitzat.
Continua dient que una de les dificultats del Projecte és que també va adreçat a aquellles entitats
que no acostumen a fer qüestionaris, és per això que s’ha apostat per fer un qüestionari senzill.
Seguidament passa la paraula al Sr. Pau Vidal.



Sr. Pau Vidal (Director de l’Observatori del Tercer Sector)

Agraeix la introducció aportada pel Sr. Aragón i diu que aquest projecte s’ha de dur a terme
treballant amb les entitats i amb el territori per tal d’aconseguir la màxima participació. Diu que la
identificació de les diferents entitats és el primer repte. Opina que és molt important que les
entitats i federacions percebin aquest projecte com a útil, ja que d’altra manera no respondran. El
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Sr. Vidal diu que és important acompanyar a que les entitats responguin al qüestionari, no forçarles a fer-ho, senyala que el repte és la clara identificació del teixit associatiu existent a la ciutat.



Sra. Sílvia Luque, coordinadora de L’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació
Ferrer i Guàrdia.
Creu que aquesta eina és d’especial importància per construir una imatge del món associatiu de la
ciutat i que serà de gran utilitat per tot el sector. Demana implicació als assistents per tal de crear
una realitat a partir d’aquest projecte.



Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Comenta que seguint la idea de fer una itinerància als plenaris per tal de conèixer els diferents
espais on les entitats membres del plenari del CMAB, avui la convocatòria ha estat a la Casa
Orlandai, dona la paraula al Sr. Jesús Mestre.



Sr. Jesús Mestre (en representació de l’Associació Cultural Casa Orlandai).

Agraeix la presencia de tots els assistents i comenta, breument, que l’Associació Cultural Casa
Orlandai és formula de la gestió ciutadana.



Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Agraeix al Sr. Jesús Mestre les seves paraules i recorda que és una aposta d’aquest govern anar
incrementant els equipaments amb gestió cívica i obre un torn obert de paraules en referència al
Projecte Panoràmic.



Sr. Jesús Mestre (en representació de l’Associació Cultural Casa Orlandai).

Creu que hi ha un cens molt inflat d’associacions, ja que a Sarrià-St. Gervasi van fer una consulta a
les entitats i d’un llistat d’aproximadament 400 entitats només van rebre resposta d’una quarta
part d’elles. Diu que totes les associacions es donen d’alta, però que molt poques es donen de
baixa, és per això que el número total no és acurat.



Sr. Pau Vidal (Director de l’Observatori del Tercer Sector)

En referència al comentari del Sr. Mestre, recorda que un dels objectius del projecte és la
identificació de totes les entitats en actiu de la ciutat per tal de crear el mapa associatiu.
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Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Ofereix els recursos disponibles de l’Ajuntament de Barcelona per ajudar al Projecte Panoràmic i
obre un torn de paraules.



Sra. Glòria Meler (Directora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona).

Demana si hi ha algun mecanisme per saber si el Projecte Panoràmic funcionarà com es pensa, o si
bé hi ha un mínim d’enquestes que les entitats han de respondre per calcular la seva resposta.


Sr. Pau Vidal (Director de l’Observatori del Tercer Sector)
Responent a la Sra. Meler, comenta que per poder fer l’anàlisi amb rigor, s’ha de partir d’uns
objectius de resposta territorials, sectorials, per federacions i al voltant d’equipaments, afegeix que,
evidentment, són uns objectius dinàmics.
 Sr. Miquel Àngel Aragón (Representant del Consell d’Associacions de Barcelona).
Completant la resposta del Sr. Vidal, diu que per marcar els objectius s’ha de partir d’un univers
existent, que en aquest cas és el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes.
 Sra. Iolanda Fresnillo (Nova Directora de la Federació Tot Raval).
Creu que les entitats menys actives es poden sentir contrariades per respondre tants qüestionaris si
la seva activitat és mínima, demana si es considera la possibilitat de que el Projecte Panoràmic es
pugui respondre bianualment.


Sr. Pau Vidal (Director de l’Observatori del Tercer Sector)
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Diu que és molt important evitar la duplicitat de respostes, si una entitat ha respòs fa poc el
qüestionari es important detectar-ho i no tornar a passar les preguntes. En referència a la
possibilitat de respondre bianualment, el Sr. Vidal considera que, per experiència, els processos
bianuals acaben sent quelcom excepcional que no encaixa dintre del pla anual de cada entitat, per
tant, considera que seria interessant anar acostumant a les entitats a que responguin el qüestionari
anualment i incorporin aquest procés al seu treball.
 Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).
Agraeix als ponents del Projecte Panoràmic les seves intervencions i passa al següent punt de
l’ordre del dia: debat i aprovació del Pla de Treball 2014-2015. Passa la paraula al Secretari del
Consell, el Sr. Orland Blasco.








 Sr. Orland Blasco (Secretari del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona).
Enumera els temes a tractar dintre del Pla de Treball 2014-2015:
Els Premis Barcelona Associacions: enguany es van fer uns canvis de bases per a que s’acostés més
al que les entitats demanaven.
La renovació dels membres del CMAB: està pendent de veure com acaba tot el document de les
Normes de Participació Ciutadanes, els serveis jurídics hi treballen, en tot cas, si hi hagués alguna
incompatibilitat, s’ha demanat expressament als serveis jurídics que busquin la manera de poder
fer la renovació dels membres. Properament s’informarà als membres de les qüestions relatives al
procés.
El Pla de Suport a l’Associacionisme: La idea es presentar un esborrany i que els membres ho
treballin per posar-ho en comú, seguidament es faria un Plenari extraordinari per procedir a la seva
aprovació. Els Serveis Jurídics estan mirant com fer la aprovació definitiva per part de l’Ajuntament.
La Dinamització del CMAB: ja fa uns anys es va discutir com millorar el tema de l’assistència als
plenaris i als grups de treball del CMAB, òbviament, el tema de la renovació serà important en
aquest aspecte, també s’ha d’introduir algunes millores per veure un canvi en l’assistència.
Seguidament demana si algú té alguna qüestió relativa a aquests punts.


Sr. Enric Francès (Vicepresident del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona).

Posa en relleu la importància de poder fer la renovació del CMAB, ja que en 4 o 5 anys de la seva
constitució encara no s’ha pogut fer, i considera que és una qüestió cabdal per l’afluència dels
membres als plenaris, permanents i grups de treball.



Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Procedeix a fer la votació per la aprovació del Pla de Treball 2014-2015 i amb el resultat el dona per
aprovat. Seguidament passa al punt 3r de l’ordre del dia: presentació de l’esborrany del Pla de
Suport a l’Associacionisme. Recorda que el Pla és un compromís del govern i una de les demandes
del moviment associatiu i passa la paraula al Secretari del consell, el Sr. Orland Blasco i a la Sra.
Dolors Saladrigas, Directora de Torre Jussana, el centre de les associacions.
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Sr. Orland Blasco (Secretari del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona).

Diu que el document s’ha anat treballant i valorant a partir del 2n congrés de les Assoacions i de les
mesures resultants, de les quals es van fer unes fitxes, on els redactats es van modificar per veure
s’hi podia fer. Les 50 mesures resultants es van agrupar i classificar en un nou document. La
intenció és que els membres del CMAB es puguin mirar l’esborrany i de cara al mes de setembre fer
un parell de reunions per introduir les aportacions noves i arribar a consensuar el document. Acte
seguit es presentaria al proper Plenari de manera formal.



Sra. Dolors Saladrigas (Directora de Torre Jussana).

Complementa la informació del Sr. Blasco dient que és important poder treure una petita fotografia
de l’estat del món associatiu per poder veure les tendències de la ciutat de Barcelona.



Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Vol destacar la feina feta i considera que el document resultant està ben preparat per un
seguiment, ja que cadascuna de les mesures té la seva fitxa amb les accions concretes per
desplegar, fet que, òbviament, allarga una mica el procés. Acte seguit obre un torn de paraula per
qüestions referents a aquest tema.



Sr. Enric Francès (Vicepresident del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona)

Recorda que aquesta feina feta era considerada el projecte estrella d’aquest mandat, fet que es veu
en el gran número de reunions i aportacions rebudes. Considera que val la pena sumar esforços i
acabar aquest procés.



Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Deixa clar que aquest procés no s’acaba aquí i que es poden fer arribar les aportacions que es
considerin, diu, també, que falta una reunió amb la comissió negociadora associativa abans de
tancar aquest tema. Passa al següent punt de l’ordre del dia: balanç dels 6 mesos com a Capital
Europea del Voluntariat.
El Sr. Agustí diu que el govern està satisfet de com s’està desenvolupant la capitalitat, hi ha molts
actes, hi ha col·laboració associativa i, a nivell de comitè organitzador, hi ha comprensió i
enteniment en totes les parts. Demana a la Sra. Francina Alsina, presidenta de la federació Catalana
del Voluntariat Social, entitat impulsora del projecte, que faci balanç.
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Sra. Francina Vila (Presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social).

Diu que el balanç és positiu, tot i què, considera que falta visibilitat de tot allò que es fa, li arriben
comentaris de que la gent no s’assabenta de les accions que s’estan fent. Creu que és important
adreçar a la població interessada al lloc web dedicat a la capitalitat europea del voluntariat. Creu
que les accions es fan més visibles per la gent de fora del país, però que no arriben molts
comentaris de la gent d’aquí. Considera que la festivitat de la Mercè serà important per impulsar la
visibilitat d’aquest procés ja que es faran diverses activitats per impulsar aquesta capitalitat
europea.



Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Considera que, en alguns casos, no es fa suficient visible el logotip de capital europea de voluntariat
o bé algunes entitats no li treuen tot el profit que podrien. D’altra banda informa de que l’Alcalde
és un gran entusiasta i recorda a cada acte que assisteix que Barcelona té aquesta capitalitat. Passa
la paraula a la Sra. Glòria Meler, Directora del departament de Participació Ciutadana.

 Sra. Glòria Meler (Directora del Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Barcelona).
Demana col·laboració als assistents per millorar la comunicació de la capitalitat europea del
voluntariat i anima a les entitats que treballen amb voluntaris que compleixin els criteris establerts
al web, informa també que, a banda de les activitats previstes, la pàgina web inclou un apartat de
crides al voluntariat, per aprofitar l’afluència que genera la capitalitat europea. Demana als
assistents que reservin la data del 4 de desembre, dia Internacional del Voluntariat, ja que enguany
es faran un seguit d’actes i fer la cerimònia de traspàs a la propera ciutat que serà capital l’any
vinent.



Sra. Núria Paricio (antiga Directora de la Federació Tot Raval).

Creu que la distinció de capital europea de voluntariat els ha donat la possibilitat de poder mostrar
fora el que s’està fent a la ciutat de Barcelona i anima als assistents a que segueixin amb el treball
que s’està realitzant.



Sr. Miquel Àngel Aragón (Representant del Consell d’Associacions de Barcelona).

Vol comentar u tema que comença a preocupar a alguns membres com és la “Ley del voluntariado
Español”, on s’impulsa el voluntariat corporatiu i, s’arriba a dir que l’administració podrà exigir que
es prestin els voluntaris per fer activitats a les administracions. Avisa que aquesta llei pot ser molt
perillosa i anima a forjar aliances amb administracions properes per combatir-la.
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Sra. Núria Paricio (antiga Directora de la Federació Tot Raval).

Recorda que la llei catalana del voluntariat és al parlament esperant la seva aprovació, creu que la
defensa contra la “Ley del voluntariado Español” és que s’aprovi, ja que d’aquesta manera la llei
espanyola no ens afectaria.



Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Passa al següent punt de l’ordre del dia, el seguiment de dos aspectes del passat plenari: la gestió
cívica i la normativa de participació ciutadana.
A nivell de gestió cívica dir que s’ha estat treballant durant mesos amb la Plataforma de Gestió
Cívica d’Equipaments, es va arribar a la conclusió de que calia regular aquesta activitat, es va arribar
a un acord polític ja fa mesos, es va presentar a la comissió de presidència de l’Ajuntament de
Barcelona, va ser ben valorat per totes les formacions polítiques, de fet, recalca que l’acord polític
ja s’ha anat aplicant en els diferents casos en els que ha anat sortint i ara, del document polític, en
surten unes bases jurídiques que han estat en exposició pública fins al dia d’avui.
Informa que actualment hi ha 43 equipaments en gestió cívica, 11 més des de l’inici del mandat, i
diu que el funcionament en tots ells, salvant petites incidències, és correcte.
Passa la paraula a la Sra. Glòria Meler per complementar aquesta informació.

 Sra. Glòria Meler (Directora del Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Barcelona).
Recorda que en el dia d’avui s’acabava el termini d’exposició pública i encara no es sap si s’han
presentat al·legacions, ni de quin caire són, es per això que la feina ara serà revisar les al·legacions,
valorar-les amb els serveis jurídics i refer el text per tornar-lo a presentar a la Comissió de
Presidència.



Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Passa al punt de la normativa de participació i recorda que al ser un punt de l’ordre del dia conjunt,
acte segui s’obrirà un torn de paraula per ambdós temes.
Recorda que el passat 23 d’abril es va acabar el procés participatiu que es va iniciar al desembre, es
van rebre al·legacions de tot tipus, es va fer un document refós del qual s’ha fet retorn a les
principals entitats i grups municipals que hi han participat.
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D’altra banda diu que el reglament de districtes no té majoria política i s’està parlant amb les
diverses forces per intentar salvar les parts essencials, és per això que, tot i que el procés està molt
avançat, l’acord polític encarregat de validar tot el procés encara està verd.

 Sra. Glòria Meler (Directora del Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Barcelona).
Recorda que el CMAB no ha d’esperar l’aprovament d’un nou reglament de funcionament intern
per fer la renovació dels membres que es requereix, ja que considera important pel Consell aquest
procés.



Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Obre el torn de paraula sobre ambdós temes.



Sr. Albert Claret (President del Consell de la Joventut de Barcelona).

Agraeix la feina feta pel Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, el Sr. Carles
Agustí. En referència al tema de la gestió cívica d’equipaments, informa que la Plataforma de Gestió
Ciutadana ha presentat una quinzena d’al·legacions juntament amb un informe jurídic. El Sr. Claret
comunica que s’ha reunit set vegades amb la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de
Barcelona amb l’objectiu de fer-los entendre l’especificitat de la gestió ciutadana, reconeguda a la
Carta Municipal de Barcelona, així com també la normalització i el desplegament normatiu que està
fent el govern. Malgrat tot, el Sr. Claret creu que encara tenen dificultats molt serioses per a que
entenguin que la gestió cívica existeix. També creu que altres organismes, com per exemple, l’ICUB
(Institut de la Cultura de Barcelona) tenen dificultats per entendre, per exemple, que hi ha centres
cívics amb gestió ciutadana que no tenen les mateixes característiques i especificitats que la resta.
El Sr. Claret espera que si s’aprova el document de bases reguladores es faci una important tasca de
pedagogia a les diferents àrees de l’Ajuntament per assegurar la comprensió del concepte “gestió
ciutadana”.

 Sra. Glòria Meler (Directora del Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Barcelona).
Vol fer l’aclariment al comentari del Sr. Claret i recorda que el document del qual s’està parlant és
un model de bases. La finalitat del qual és establir les bases de concurs quan hi hagi una
convocatòria d’equipament en gestió cívica.
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Sr. Albert Claret (President del Consell de la Joventut de Barcelona).

Segueix la seva intervenció i parla sobre el tema de reglaments dient que seria interessant que es
fes un retorn del dictamen aprovat pel grup de treball conjunt del Consell de Ciutat i del CMAB per
poder veure el seu estat d’implementació.



Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Responent al Sr. Claret diu que hi ha una sèrie de passos a seguir, un primer pas de retorn, que ja
està fet, el següent pas era refondre totes les aportacions en un document, al mateix temps que els
serveis jurídics de l’Ajuntament vagin validant tot el que es va anant treballant. Informa de que en
breu temps disposaran d’un document que ja facilitaran a tots els membres. Demana als assistents
si algú vol fer alguna intervenció en referència a aquest punt, davant la negativa passa a l’últim
punt de l’ordre del dia, el torn obert de paraules.



Sr. Albert Claret (President del Consell de la Joventut de Barcelona).

Vol informar als assistents del naixement d’una campanya a nivell de ciutat al voltant de la idea del
tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, impulsat per moltes entitats
ciutadanes que porten llarg recorregut treballant a favor dels drets civils, com ara SOS Racisme, el
CJB o la Plataforma d’Entitats Juvenils contra el Racisme i per la Igualtat de Drets. Opina que aquest
fet marcarà una mobilització important de cara a l’octubre amb la situació de denúncia, ja que en
aquest espai es retenen a persones en situació irregular que no han comés cap delicte. El centre no
es troba en bones condicions per tenir presos a dins i, des de la seva obertura al 2006 ja hi ha hagut
4 morts en situacions molt irregulars, dues en els últims dos anys. Informa de que es preparen dues
mobilitzacions pel cap de setmana del 17 i 18 d’octubre amb l’objectiu de aconseguir una massa
crítica de persones i entitats de la ciutat, amb la idea de tancar aquest centre, tenint com a
precedent que a l’any 2012 es va aconseguir tancar el CIE de Málaga. També comenta que s’està
preparant una web al respecte.

 Sr. Miquel Àngel Aragón (Representant del Consell d’Associacions de Barcelona).
Vol informar als assistents de que el passat dimarts es va constituir una plataforma anomenada
Plataforma pel Dret a Decidir. La qual té l’objectiu d’impulsar el recolzament d’associacions de base
dels barris i districtes per la lluita a favor del dret a decidir, on s’utilitza com a rerefons el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir.
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Sr. Carles Agustí (Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme).

Opina que en aquesta part final del Plenari estan sortint temes molt importants i lamenta que els
Grups Municipals, exceptuant Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya no es trobin presents,
ja que considera que hi ha molt contingut polític interessant.
Canvia de tema i comenta que en el dia anterior es va organitzar una visita associativa al recinte de
l’Hospital de Sant Pau, bàsicament la intenció era aprofitar els oferiments de visites al món
associatiu per conèixer un recinte important de Barcelona, però també amb una vessant no només
cultural sinó associatiu.
Per últim, el Sr. Agustí comenta que l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa, que
és la organització internacional de participació ciutadana amb seu mundial a Barcelona, va fer el
seu congrés anual a la ciutat brasilera de Canoas de manera molt satisfactòria, on Barcelona va
tenir un paper molt destacat. Anuncia que el proper congrés de l’any 2015 es durà a lloc a la ciutat
de Madrid.
Finalment agraeix al Sr. Jesús Mestre l’acolliment rebut per part de la Casa Orlandai i dona per
finalitzada la sessió a les 21:03 hores.
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