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Acta de la X Assemblea General Ordinària del CAB 

 

Assistents: 
Sòcies Nom 

Consell de la Joventut de Barcelona/Junta Maria Hernàndez Huguet 

Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana - CAL Maria Mercè Muñoz 

Coordinadora d'Entitats del Poble Sec Enric Francés 

Coordinadora d'Entitats d'Horta Roser Vallhonesta 

ECAS - Entitats Catalanes d'Acció Social/ Junta Domènec Domènech 

Federació Cases Regionales Julio Ríos Gavira 

Federació Cases Regionales Luis Ángel Fernández Posada 

Federació Catalana de Drogodependències Mercè Cervantes 

Federació Catalana de Voluntariat Social Francina Alsina 

Federació Catalana Donants de Sang Jordi Carreras 

Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya Pati Amiguet 

Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya Joan Vives 

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya Simon Montero 

Federació d'Ateneus de Catalunya Núria Font 

Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i 

Familia (FOCAGG) 

Josep Maria Verdaguer 

Federació Francesc Layret COCEMFE-BARCELONA Antoni Serratosa 

Moviment Laic i Progressista/Juna Eduard Fernando 

Moviment Laic i Progressista Jordi Crisol 

Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta/ Junta JMV. Parisi 

Taula d’Entitats de Sarrià Enrique Delgado 

Taula d'Entitats de Sarrià Ricard Julià i Capdevila 

Junta CAB – Taula d’Entitats de Sarrià Montserrat Morera 

Junta CAB – FAC Alfons Tiñena 

Junta CAB - FCVS Ma José López 

Adherides  

FAPAC Alberto Riera Perez 

Federació Catalana de la Unió de Jubilats i Pensionistes Angel Marcos Martin 

Martikoor Josan Minguella 

Voluntaris 2000 Joan Sonet 

XES Xavi Palos 

Ens Josep Viana 

  

  

Equip Tècnic CAB  

Equip Tècnic CAB Miky Aragón 

Equip tècnic CAB Ramon Torra 

Equip Tècnic CAB Conxita Mensa 

TOTAL 29 
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1. Constitució de la Mesa. 

 

Alfons Tiñena presenta la Taula fent referència als Estatus1i a continuació concreta la 

taula que restarà formada per: Presidència: Alfons Tiñena; Secretaria: Maria Hernàndez 

Maria Hernández demana el quòrum2 que resta establert en 17 vots. 

 

2. Presentació i aprovació de l’Acta de la IX AGO. 

 

 Maria Hernández presenta l’acta3 i recorda que s’ha enviat prèviament i 
proposa la seva votació per majoria simple.  

◦ VOTS A FAVOR: 17 

◦ VOTS EN CONTRA: 0 

◦ ABSTENCIONS: 0 

 

3. Presentació i aprovació de l'Informe de Gestió 2015. 

 

 Maria Hernández dona la paraula a Alfons Tiñena que presenten la Memòria4 

Alfons presenta l’informe de gestió. Falten hores en molts moments, però al veure el 

resum de la feina feta val la pena. Segur que es podria fer més, però val la pena 

destacar la feina feta.  

                                                 
1
 Article 15. Convocatòria i Mesa de l’Assemblea 

 L'Assemblea general es reunirà, com a mínim, dins els sis mesos següents de la data de tancament de l’exercici econòmic; 
L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha 
de fer quan ho sol·liciti un 10% de les entitats associades; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta 

dies a comptar de la sol·licitud; L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de 
contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió; La convocatòria s'ha de comunicar per correu 
ordinari o per mitjans telemàtics quinze dies abans de la data de la reunió; Les reunions de l'Assemblea General, les presideix 

el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o 
el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva; El 
secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un 

extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones 
assistents; Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta, si s’escau, de la sessió anterior a fi que 
s'aprovi o s'esmeni.  

 
2 Article 16. Quòrum i validesa dels acords: L'Assemblea General es constitueix vàlidament siguin quines siguin les entitats sòcies 

presents. El 10% de les entitats associades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per 
tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la 
convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre 

del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general; En 
les reunions de l'Assemblea General, cada entitat sòcia disposarà d’un vot; Els acords es prenen per majoria simple de vots les 
entitats sòcies presents; Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una 

federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una 
majoria qualificada les entitats sòcies presents (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la 
Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa les entitats sòcies presents. 

 
3 Podeu trobar l’acta en el següent enllaç http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/73-acta-ago-cab-2015 

4 Podeu consultar Informe de gestió en el següent enllaç: http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/70-informe-de-gestio-
cab-2015 

http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/73-acta-ago-cab-2015
http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/70-informe-de-gestio-cab-2015
http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/70-informe-de-gestio-cab-2015
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Representem el 40%, per tant hi ha marge de creixement. Cal animar a crear 

coordinadores i plataformes als barris i animar el fet associatiu. El CAB és molt divers, 

La feina de la junta ha estat poc presidencialista i gràcies a l’equip tècnic s’ha pogut fer 

la feina. Dona les gràcies als companys de la junta i a l’equip tècnic. 

Destaca la feina feta en La XAC, una xarxa informal que ha fet feina per 

l’associacionisme català i en la llei del voluntariat i associacionisme. Aquesta incidència 

ha anat més enllà del àmbit municipal, fent feina amb la CONFAV i altres plataformes 

associatives. 

Ens hem implicat en accions col·lectives com el CIE, o la manifestació Mai Més del 28 

de novembre. 

A nivell de participació institucional hem estat activament al consell de ciutat i el 

CMEB. Estar vigilants en el seguiment dels temes relacionats amb l’associacionisme.  

Insisteix en la necessitat que totes les entitats del CAB s’hi adhereixin. Hi ha entitats 
del CAB no adherides al Codi Ètic. Cal donar exemple, més enllà de la burocràcia i es 

una forma de enfortir el projecte. 

Apunta finalment els reptes del 2016: 

 Treballar àmbit territorial 

 Coordinació de festes majors 

 Impulsar adhesió al codi ètic de totes les entitats del CAB 

 Pla de suport, futura llei d’associacionisme 

 Fer créixer i millorar associacionisme de ciutat 

 

Enric Francès: apunta que és molt difícil de gestionar sobretot per la paràlisi municipal i 

tot ha estat de continuïtat. En relació al Codi Ètic hi el experiència de la gestió cívica 

que es demana el Codi Ètic. 

Enriqe Delgado: insisteix que cal seguir potenciat el panoràmic ja que es una bona eina. 

Alfons: l’estratègia del CAB es no fer ombra a les entitats i ser un espai de interacció i 

de trobada  

 Maria Hernández proposa la votació. (majoria simple). 

◦ VOTS A FAVOR: 15 

◦ VOTS EN CONTRA: 0 

◦ ABSTENCIONS: 0 

 
4. Presentació i aprovació de l'Estat de comptes 2015. 
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 Maria Hernández presenta a Eduard Fernando que presenta Estat de 

comptes 2015. 
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Alfons Tiñena proposa la votació. (majoria simple). 

◦ VOTS A FAVOR: 15 

◦ VOTS EN CONTRA:0 

◦ ABSTENCIONS: 0 

 

5. Presentació informe executiu Panoràmic 2015 i la proposta 2016. 

 

Maria Hernández presenta a Miky Aragón que presenta l’informe executiu del 

Panoràmic. 

 

Grans xifres: 
- Total entitats actualitzades en l’Alicorn 2.735 

- Total respostes 2.048 (respostes vàlides 1.969) 

 

Total respostes per procedència 2.048 

Qüestionaris complets vàlids 869 

Qüestionaris abreujats vàlids 464 

Qüestionaris parcials vàlids 268 

Qüestionaris validats de l'edició 2014 368 

Qüestionaris no vàlids 79 

 
Total respostes per forma jurídica 2.048 

Associacions 1.860 

Fundacions 94 

Cooperatives no lucratives 25 

Altres* 69 

 

*En la categoria Altres, algunes entitats afegeixen conceptes que cal incloure/sumar a les categories anteriors 

(ONG, associació sense ànim de lucre, AMPA, etc.) però en altres casos caldria valorar en cada un si s’eliminen o es 

mantenen en aquesta categoria: col·legis professionals, congregacions religioses, cooperatives de treball, universitat i 

corporació de dret públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitats de Barcelona per districtes 

Ciutat Vella 155 

file:///C:/Users/USER/Dropbox/AGO_150312/2015-02%20Executiu%20Panoràmic%202014%20V7.pdf
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Eixample 163 

Sants-Montjuïc 183 

Les Corts 97 

Sarrià - Sant Gervasi 93 

Gràcia 124 

Horta - Guinardó 99 

Nou Barris 90 

Sant Andreu 103 

Sant Martí 134 

Altres i no vàlids 807 

Total  2.048 

 
Entitats per comarques  

EL BARCELONÈS 1.374 

l’Alt Camp 1 

l'Alt Empordà 10 

l'Alt Penedès 17 

l'Alt Urgell 3 

l'Anoia 9 

el Bages 19 

el Baix Camp 13 

el Baix Ebre 5 

el Baix Empordà 10 

el Baix Llobregat 76 

el Baix Penedès 4 

el Berguedà 10 

la Conca de Barberà 3 

el Garraf 8 

les Garrigues 3 

la Garrotxa 100 

el Gironès 25 

el Maresme 44 

el Montsià 3 

el Moianès 2 

la Noguera 2 

Osona 16 

el Pallars Jussà 1 

el Pla de l'Estany 3 

el Pla d'Urgell 6 

la Ribera d'Ebre 2 

el Ripollès 3 
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la Segarra 3 

el Segrià 23 

la Selva 16 

el Solsonès 3 

el Tarragonès 24 

l'Urgell 7 

el Vallès Occidental 74 

el Vallès Oriental 21 

Altres i no vàlids 105 

Total  2.048 

 

 

 
Entitats de base Panoràmic 

2015 

Graelles Panoràmic 

2014 

Percentatge 

Acció Social 314 - 84 23% 

Ambiental 22 - 31 3% 

Comunitàries i veïnals 99 - 23 7% 

Cooperació, pau i drets humans 34 - 18 3% 

Cultura 219 - 72 17% 

Drets Civils 12 - 11 1% 

Formació i educació 32 - 22 3% 

Juvenils 77 452 64 35% 

Esports 67 - 0 4% 

Altres 64 - 0 4% 

Total 940 452 325 100% 

 

 

Gràfic 1 Entitats de base per àmbit d’actuació principal 
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Entitats de segon nivell Freqüència Percentatge 

Acció social 28 20% 

Ambiental 4 3% 

Comunitària i veïnal 7 5% 

Cooperació, pau i drets humans 2 1% 

Coordinadora territorial 8 6% 

Cultura 22 16% 

Drets civils 2 1% 

Formació i educació 11 8% 

Joventut 15 11% 

Esport 10 7% 

Altres (especificar) 30 22% 

Total 139 100% 
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Calendari de treball de camp: de setembre a desembre de 2015 

 

Accions realitzades: 

 

- Correus electrònics enviats 21.000 

- Trucades telefòniques 2.400 

- Seguiment de resposta a entitats de segon nivell 150 

- Visites realitzades 108 

- Contacte amb administracions públiques 44 (de 82) 

- Presència social (mostres i fires) 5 

- Presentació de Panoràmic 7 

 

Equip de treball de camp 

- Districtes de Barcelona 11 persones 

- Equipaments de Barcelona 2 persones 

- Catalunya 1persones 

- Comarca de la Garrotxa 4 persones 
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- Coordinació 2 persones 

- Torre Jussana 1 persones 

En relació a l’edició 2016 es comparteixen els eixos de treball: 

 

1. Continuïtat del finançament: Gestionar acords i vinculació amb els finançadors 

per aconseguir acords a llarg termini. 

2. Transversalitat: Reforçar el plantejament transversal del Panoràmic (multi-

activitat, multi-col·lectiu, multi-forma jurídica, multi-territori). 

3. Representativitat: Millorar la representativitat de les respostes d’àmbits que 

estan sots-representats a la mostra (entitats esportives?, ampes?, entitats 

culturals?, fundacions?,...). 

4. Catalunya: Fer un salt de la mostra a nivell català per tal de d’aproximar-la al 

nivell de la mostra de Barcelona. 

5. Implicació entitats segon nivell: Fomentar la implicació de les entitats de segon 

nivell sectorial i territorial. 

6. Treball de camp abans de l’estiu: Avançar el treball de camp abans de l’estiu 

(això implica pensar una etapa per “destensionar” la participació de les entitats 

que han participat a les edicions anteriors – validació dades, etc.-). 
7. Ampliar Aplicatiu: Continuar el desenvolupament de l’aplicatiu tot potenciant la 

seva utilitat. 

8. Utilitat informació: Enfocar la comunicació en comunicar la utilitat de recollir 

informació per la millora de les organitzacions i el seu impacte. 

9. Aliances estudis: Promoure i consolidar les col·laboracions amb altres entitats 

que estan fent estudis sobre el sector no lucratiu (maximitzar l’aprofitament de 

les dades recollides i aconseguir minimitzar els qüestionaris que contesten les 

entitats). 

10. Open Data: Reforçar el valor Open Data de la informació que recull el 

Panoràmic, potenciant i acompanyant explotacions diferents de la pròpia de 

l’equip de recerca. 

 

 
6. Presentació Torre Jussana 

 

Maria Hernández presenta a Maria José López i Ramon Torra que presenta les línies 

estratègiques de Torre Jussana. 

Maria José excusa que no s’ha pogut fer el seguiment polític de Torre Jussana. A 

continuació repassa les principals dades. 

• 10.000 persones i més de 1.500 entitats han utilitzat algun dels serveis que 

s’ofereixen 

• 78 cursos realitzats amb 1.269 persones inscrites 

• 15 entitats han comptat amb el servei d’acompanyament 

• 1.323 assessorament realitzats (presencial, on–line i telefònic) 

• 298 cessions d’espais a 60 entitats 

• A nivell tècnic destacar l’incorporació d’una eina de gestió interna com és un 

CRM (gestor de relació amb les persones usuàries).  
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• A nivell d’usos per part de les entitats vinculades al CAB (1.800) és més alt que 

el conjunt de l’associacionisme 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivell de valoració: 

• Aquest any el seguiment i gestió per part dels dos ens gestors ha estat 

complexa sobretot  a partir de les eleccions del maig . No han estat convocats 

el Consell de Centre ni la Comissió seguiment. 

• Amb l’excusa dels 20 anys s’han renovat diferents eines de comunicació i(web, 
noves publicacions, exposició, vídeo presentació, ...) 

• S’han realitzat noves accions de promoció i millora de les associacions com el 

GR_Associacions, el projecte de Gestió Alternativa de Conflictes o l’enfoc del 

servei d’Acompanyaments. 

• A nivell de formació a partir de les noves lleis de fiscalitat i transparència s’ha 

realitzat  8 sessions als districtes de la mà de diferents federacions de territori. 

• S’han realitzat diferents col·laboracions formatives amb la Direcció General de 

Cultura, Associacionisme i Accions Culturals, l’Oficina Afers Religiosos, 

Barcelona Activa o la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.  
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7. Incorporació noves entitats a la junta directiva. 

 

Alfons Tiñena presenta a candidatures. Presenta les dues candidatures de les entitats i 

la proposta de renovació de la junta 

Patricia Amiguet (CATFAC): agraeix que haguem obert les portes pels serveis perquè 

ha estat estratègic per ells. Per ells es una oportunitat per sortir de l’endogàmia del 

sector de les cannàbiques. La CATFAC actualment agrupa 15 entitats. 

Joan Vives (FATEC): entra amb ganes de col·laborar i resta a la disposició de les 

entitats. 

A continuació Maria Hernández proposa la votació mitjançant papereta. Els resultas 

són els següents 

 16 vots per Joan Vives FATEC 

 15 vots per Patrícia Amiguet CATFAC 

 

A continuació Eduard Fernando MLP s’acomiada i creuen en el projecte del CAB 

però es bo que hi hagi relleu per seguir enfortint el CAB. Convé apostar 

col·lectivament per aquesta estructura. Agraieix a la junta la participació i molts ànims 

a la nova junta 

Després Maria Hernández (CJB) agraeix la rebuda que ha tingut a Barcelona i l’acollida 

que ha rebut des de la junta. Es un projecte amb molt marge de creixement. Canviaran 
les cares del CAB però seguirà tenint èxit. 

Montse Morera agraeix la tasca de l’Alfons Tiñena a la presidència del CAB al llarg 

d’aquests anys. Agraeix que continuï a la junta i informa de la voluntat d’agafar el seu 

relleu com a presidenta. 

 

8. Presentació  i aprovació de les Línies d’Actuació 2016. 

 

Maria Hernández dona la paraula a Montserrat Morera i Miky Aragón que presenten 

les principals línies del Pla d’Actuació 2016. Que queden recollides en el següent 

document5. 

A continuació Maria Hernández proposa la votació. (majoria simple). 

◦ VOTS A FAVOR: 12 

◦ VOTS EN CONTRA: 0 

◦ ABSTENCIONS: 0 

 

9. Presentació i aprovació del Pressupost 2016  

 

Maria Hernández presenta a Miky Aragón que presenta pressupost 2016. 

                                                 
5 Podeu consultar el Pla de Treball en el següent enllaç: http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/71-pla-de-treball-del-cab-
2016 

http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/71-pla-de-treball-del-cab-2016
http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/71-pla-de-treball-del-cab-2016
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A continuació Alfons Tiñena proposa la votació. (majoria simple).Quòrum 12 

◦ VOTS A FAVOR: 12 

◦ VOTS EN CONTRA:0 
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◦ ABSTENCIÓ: 0 

 
10. Resolucions i torn obert de paraules. 

 

S’informa que el quòrum queda en 11 persones 

 

Domènec Domènech presenta la Resolució nou model subvencions6 

 

o VOTS A FAVOR:11 

o VOTS EN CONTRA0: 

o ABSTENCIONS:0 

 

Montserrat Morera presenta la resolució procés participatiu normatives7 (majoria 

simple). Afegint que s’adeqüi a la realitat associativa 

 

o VOTS A FAVOR:11 

o VOTS EN CONTRA: 0 

o ABSTENCIONS: 0 

JM: V: Parisi presenta la resolució proposada pel Secretariat de Sants Hostafrancs i la 

Bordeta en relació a la Mostra d’Associacions8 (majoria simple) 

 

o VOTS A FAVOR: 11 

o VOTS EN CONTRA: 0 

o ABSTENCIONS: 0 

Patrícia Amiguet presenta la resolució de la Catfac pel suport a les associacions 

cannàbiques9 

o VOTS A FAVOR: 11 

o VOTS EN CONTRA: 0 

o ABSTENCIONS: 0 

JM Parisi (Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta) proposa debatre sobre les 

eleccions de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.  Davant la renovació de la 

sindica demanem donar suport a una candidatura que sigui d’algú que surt de base 

associativa.  

                                                 
6 Podeu consultar resolución en aquest enllaç: http://cab.cat/Noticies/les-associacions-del-cab-proposem-un-nou-model-de-

subvencions.html 
7 Podeu accedir 
http://cab.cat/download/docs_noticies/Resoluci%C3%B3_Exigim_un_proc%C3%A9s_participatiu_per_definir_les_normatives_de_
participaci%C3%B3.pdf 
8 Podeu accedir en aquest enllaç http://cab.cat/download/docs_noticies/Resoluci%C3%B3_XAGO_Mostra.pdf 
9 Podeu accedir en aquest enllaç http://cab.cat/download/docs_noticies/Resoluci%C3%B3_CATFAC_AGOCAB.pdf 

http://cab.cat/Noticies/les-associacions-del-cab-proposem-un-nou-model-de-subvencions.html
http://cab.cat/Noticies/les-associacions-del-cab-proposem-un-nou-model-de-subvencions.html
http://cab.cat/download/docs_noticies/Resoluci%C3%B3_Exigim_un_proc%C3%A9s_participatiu_per_definir_les_normatives_de_participaci%C3%B3.pdf
http://cab.cat/download/docs_noticies/Resoluci%C3%B3_Exigim_un_proc%C3%A9s_participatiu_per_definir_les_normatives_de_participaci%C3%B3.pdf
http://cab.cat/download/docs_noticies/Resoluci%C3%B3_XAGO_Mostra.pdf
http://cab.cat/download/docs_noticies/Resoluci%C3%B3_CATFAC_AGOCAB.pdf


Xè. AGO CAB 

Torre Jussana (Avda. Cardenal Vidal i Barraquer 30) 

Dilluns 7 de març de 2016  

 
Des del CJB informen que faran el mateix i comuniquen que la Fede.cat si que 

recomana fer una votació. 

Jordi (Donants de Sang):la taula del tercer sector podria ser un interlocutor i potser 

caldria preguntar si tenen un posicionament 

Acordem que farem un posicionament com a CAB recolzant les candidatures que 

provenen i expliquen a la seva presentació la seva experiència associativa. 

Finalment acabem l’assemblea a les 21.15h 

 

President sortint        Secretaria 

sortint 

Alfons Tiñena        Maria Hernàndez 

 

President sortint        Secretari 

Montserrat Morera       Oriol Nicolau 

 

 


