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Una 
introducció

Arribem al desè aniversari del CAB l’any que posem en marxa dos processos cabdals.

Aquest serà l’any que implementarem el Pla Estratègic 2020 que pretén situar les 

“associacions” al centre de tots els nostres missatges. Els objectius són fruit dels mateixos del 

pla estratègic i ens permeten aprofundir en el creixement, consolidació i millora de la 

governança del CAB.
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10 anys fent xarxa

Els 4 eixos del pla (Identitat, Governança, 

Incidència Innovació i creixement) seran la 

base del pla de treball anual que elaborarem 

a partir d’ara fins al 2020.

Dels principals objectius que ens plantegem 

volem iniciar dos temes que resulten 

estratègics. En primer lloc volem realitzar 

una reflexió i revisió interna per definir el 

ideari del CAB (missió, visió i valors) alhora 

que volem repensar el model de governança 

de l’organització. Per això impulsarem un 

grup de treball específic.

En segon lloc aquest any iniciarem, a partir de juliol, el model de gestió associativa de l’Espai 

de Torre Jussana. Serà un nou projecte que vol estar lligat amb un nou model de governança 

que de ben segur significarà canvis en el propi CAB.
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La xarxa 
d’associacions

Enfortir la xarxa d’associacions vinculada 
al CAB ens fa més fortes i reconegudes
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Un altre dels objectius del Pla Estratègic és enfortir la xarxa d’associacions vinculada al CAB. 

Actualment la nostra xarxa agrupa 29 federacions que representen prop de 1900 associacions 

de la ciutat.

Per enfortir aquesta xarxa ens proposem les següents accions:

● Seguiment des de la junta directiva del CAB de les entitats membres creant nous vincles 

de relació.

● Prioritzar el coneixement de les coordinadores d’associacions territorials i el suport a 

aquestes per crear nous vincles i incorporar-les al CAB. Ens proposem visitar totes les 

coordinadores territorials existents per convidar-les al CAB.

● Trobades d’Associacions

○ 1 de juny a les 18h. a Torre Jussana. Inici de la gestió ciutadana

○ 13 de juliol a les 18h. Treballar la missió, visió i valors del CAB

○ 30 de novembre a les 18h. Seguiment de projectes 

● Assemblea del CAB 22 de febrer de 2018

● Crear espais de treball interassociatiu:

○ GT Ideari i governança CAB

○ GT Normes de Participació

○ GT Finançament Associatiu

○ GT Festes Majors
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a) La xarxa d’associacions de la ciutat

29 organitzacions que 
representes 1.900 entitats

40%
de les associacions de la 
ciutat de Barcelona estan 
vinculades al CAB
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Des del CAB mantenim espais de coordinació i treball amb diferents organitzacions per enfortir 

l’associacionisme i els valors vinculats al mateix. Actualment són aquests, però resta a decisió de 

la junta participar en aquells que impulsin l’associacionisme o ens permetin enfortir els nostres 

objectius estratègics.

● La Xarxa d’Associacionisme de Catalunya és un espai de coordinació i intercanvi 

entre diferents federacions i plataformes d’entitats de base associativa per compartir 

necessitats i reptes conjunts i respondre-hi de manera inclusiva amb l’objectiu de donar 

visibilitat i enfortir la societat civil al nostre país. També és l’espai de seguiment de les 

propostes legislatives del sector i la incidència política a nivell de país. Participem amb 

l’objectiu de donar suport a experiències territorials com la nostra perquè les xarxes de 

coordinació associativa a nivell de país estiguin arrelades al territori.

● Plataforma de Gestió Ciutadana seguirem participant per facilitar l’impuls de la 

gestió associativa i avançar conjuntament amb la resta d’organitzacions.

● COOP 57 i FIARE. Intentant fer present la veu i necessitats de les associacions, a 

banda de fer ús dels serveis de finançament.

● Xarxa d’Economia Solidària (XES) on participem dels espais de treball dins d’una 

estratègia de generar sinergies entre l’associacionisme i l’economia social. Fruit d’aquest 

objectiu estratègic seguirem participant a la Fira d’Economia Solidària 2017.

● Participació en campanyes i suport a plataformes. Al llarg de l’any restarem 

oberts a donar suport a aquelles campanyes i plataformes que coincideixin amb els 

nostres objectius, així com aquelles que considerem estratègiques, sempre seguin un 

protocol intern que el regula.
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b)       Participació a xarxes de foment de l’associacionisme

Pla de treball 2017



Seguirem participant en els espais institucionals que calguin per garantir la nostra incidència en 

les polítiques de suport a l’associacionisme. Actualment estem en el Consell de Ciutat, que 

vicepresideix la presidenta del CAB. 

També participarem d’altres espais municipals com la Comissió de valoració del Pla Buits, 

l’Acord Ciutadà per la Barcelona Inclusiva i la Taula del Pla de Locals. Aquest darrer, malgrat fa 

temps que no es convoca, seguim demanant la seva recuperació com un espai que fomenti la 

transparència alhora de cedir espais per ús associatiu. 

En relació al CMEB, del que actualment encara formem part, treballarem perquè en el marc de 

la nova normativa de participació desaparegui com espai de participació perquè sigui el propi 

CAB qui ocupi aquest espai. 

Finalment seguirem participant en el procés participatiu de definició de la Llei de Foment de 

l’Associacionisme en el marc del Consell Català d’Associacionisme i Voluntariat.
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c)       Participació institucional

d)       Xarxes internacionals

Com a membres de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa ens proposem 

participar a la propera Conferència internacional que es celebrarà a Montreal els propers 16, 

17, 18 i 19 de juny amb l’objectiu de presentar l’experiència del CAB a Barcelona. En aquest 

sentit proposem presentar la nostra experiència en un dels grups de treball. 
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Eines de 
coordinació i 
comunicació

Entenem la coordinació i la comunicació 
com a quelcom indispensable per 

enfortir la nostra xarxa
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Volem esdevenir la veritable xarxa associativa de la ciutat. Actualment un dels reptes que tenim 

es garantir que circulen els fluxos d’informació entre les organitzacions membres del CAB i 

entre la junta directiva i la resta d’entitats sòcies. Per això aquest any adaptarem l’actual Pla de 

Comunicació del CAB als eixos que ens marquen el pla estratègic tan en relació a la 

comunicació interna per millorar les eines de coordinació associativa com en relació a la 

comunicació externa que ens permeti potenciar la nostra capacitat d’incidència pública en el 

sector.

1. Comunicació Interna: Posarem en marxa una sèrie d’eines que ens permetin millorar 

la comunicació amb les entitats membres:

a. Actualització del pla de comunicació i concreció de protocol de comunicacions 

amb les entitats.

b. Creació del Butlletí d’Informacions Internes de caràcter periòdic.

2. Comunicació externa: Amb l’objectiu de millorar la nostra incidència en el sector 

proposem un impuls a les eines de comunicació externa amb les següents accions:

a. Elaboració de tres posicionaments complerts sobre temàtiques d’interès 

associatiu.

b. Elaboració de comunicats específics fem públic el posicionament del CAB en 

relació a diferents temàtiques d’interès associatiu.

c. Elaboració de documentació gràfica (infografies) sobre el sector per millorar la 

difusió de temes de coneixement sobre el sector. Aquestes seran sobre 

temàtiques vinculades al coneixement que aporta el Panoràmic.

d. Implementar modificacions web per autoacreditació de Transparent.
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1. Podeu accedir a l’informe de l’auditoria en el següent enllaç: 

http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/92-informe-de-l-auditoria-de-comptes2016-del-cab

http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/92-informe-de-l-auditoria-de-comptes2016-del-cab
http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/92-informe-de-l-auditoria-de-comptes2016-del-cab


Els projectes 
del 2017
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Des del CAB seguim treballant per l’enfortiment de l’Associacionisme sent fidels a les propostes 

del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona i el Pla estratègic. Han de ser projectes que ens 

permetin:

● Generar innovació i creixement en el sector associatiu

● Generar valor afegit a les associacions membres del CAB

● Millorar la incidència del CAB en el sector

Al llarg de l’any elaborarem un mínim de tres posicionaments davant de temes que afectin a les 

associacions de la ciutat (subvencions, espai públic, festes majors). L’objectiu d’aquests és el de 

millorar la nostra incidència política i pública.
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a) Incidència política per la millora de les associacions

i)    Secretaria associativa del Consell de Ciutat

Des del CAB assumim la vicepresidència primera i la secretaria associativa. L’objectiu es 

facilitar la coordinació associativa, per tant posem al servei de les entitats eines pel treball 

col·laboratiu i el suport tècnic per preparar les convocatòries i la dinamització de les trobades.

ii)    Secretaria associativa del Consell de Ciutat

Impulsem el grup de treball associatiu que participa a la comissió impulsora que fa seguiment del 

procés d’elaboració de les Normes de Participació. En aquest marc ens encarreguem:

● Coordinació del grup de treball i elaboració de la documentació a nivell associatiu.

● Seguiment  polític del procés i interlocució per fer present el posicionament associatiu.

● Organització de sessions de debat sobre la proposta de Normes.

● Elaboració d’eines de suport a les entitats per definir noves formes d’incidència política.



iii)    Finançament de les Associacions

Donarem continuïtat al Grup de Treball de Finançament per desenvolupar dos línies 

estratègiques:

● Aportar reflexions i eines per desenvolupar un debat 

sobre el model de subvencions.

● Donar resposta a la necessitat de millorar el finançament 

privat del sector.
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(1) L’anàlisi de la convocatòria de subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona 2017

Mantenim l’elaboració d’una diagnosi sobre les subvencions 

municipals que ens permeti definir propostes de millora. 

Aquest informe el fem conjuntament amb la Fundació 

Francesc Ferrer i Guàrdia i aquest any ens proposem ampliar 

l’anàlisi als convenis establerts fora de la convocatòria de 

subvencions.

(2)     Jornades Mecenatge a Barcelona

Donant resposta a la mesura 117 del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona elaborarem una 

proposta per valorar la viabilitat d’una d’Agència de Mecenatge Associatiu.

Organitzarem una jornada de debat per generar xarxa amb d’altres actors estratègics en la 

possible agència: Fundació Catalunya Cultura, PIMEC Comerç, Administració Municipal.

(3)     Enfortiment econòmic de les Associacions

Participem com agent estratègic en el marc del projecte impulsat per Barcelona Activa i 

executat per l’Observatori del Tercer Sector. Acompanyarem el procés per fer arribar les 

necessitats del sector i construir col·lectivament eines d’enfortiment des de les pròpies 

federacions, des del CB o des de TJ.



(4)     Com millorar la gestió de les federacions

Iniciem un cicle de jornades obertes a les nostres entitats amb noves eines, debats i discursos 

per enfortir les federacions. Plantegem espais de debat i treball concrets que aportin noves 

eines per millorar la gestió de les entitats del CAB, així com espais que ens permetin generar 

sinergies amb d’altres agents.

● Presentació de Sinèrgia CRM.

● Catàleg d’Eines de gestió: comptable, riscos laborals i assegurances.

● Noves formes d’incidència política en el marc de la nova normativa.

● Associacions i mitjans de comunicació.

iv)    Finançament de les Associacions

En el marc del 10è aniversari del CAB que celebraem en la Trobada d’Associacions del 12 de 

juliol volem elaborar una exposició en forma de material gràfic que reculli les principals accions 

de les associacions als barris de la ciutat al llarg dels darrers 10 anys amb un triple objectiu:

● Recollir l’experiència transformadora de l’associacionisme als barris.

● Elaborar un material que serveixi per promoure l’associacionisme.

● Que sigui d’utilitat per les federacions territorials.

v)    Finançament de les Associacions

Amb l’objectiu de donar continuïtat a la feina de coordinació de les entitats que organitzen 

festes majors proposem amb els següents objectius:

● Seguiment propostes del PAM.

● Elaborar posicionament conjunt sobre les necessitats d’aquestes organitzacions.

vi)    El codi ètic de les Associacions

El Codi ètic de les associacions, és un servei que impulsa el Consell d’Associacions de Barcelona 

en representació de les associacions de la ciutat.
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D'ençà la seva aprovació el Codi ètic disposa d’una Comissió formada per set persones 

independents i coneixedores de l’àmbit associatiu, que vetllen per l’aplicació i bon funcionament 

d’aquest codi a través d’una oficina tècnica.

Actualment la Comissió està formada:                   

● Enric Prats - ONG de desenvolupament - Presidència

● Ignasi Faura - jurista associatiu - Secretaria

● Isabel Vidal - universitat, economia social i tercer sector

● Sergi Corral - acció social

● Ferran Cebrián - moviment ateneístic

● Joan Manuel V. Parisi - Consell d'Associacions de Barcelona

Les línies plantejades pel nou mandat són:                                                                     

● Renovar la Comissió del Codi ètic.

● Confluir les línies de treball amb l’espai Torre Jussana per millorar i ampliar els aspectes 

de bon govern de les associacions.

● Posar en marxa de l’eina de seguiment i bon govern de les associacions a partir de 

l’aplicatiu del Panoràmic.

● Posar en marxa del Codi ètic català i inici del treball de revisió de continguts i criteris de 

seguiment.

vii)    El Panoràmic, edició 2017

L’edició 2017 del Panoràmic vol iniciar un nou  cicle del. El Panoràmic és una eina col·laborativa 

creada des del propi món associatiu per a generar coneixement útil que enforteixi les 

associacions de Barcelona. Per aconseguir-ho, realitza una recollida sistemàtica d’informació 

sobre la qual hi treballa per aconseguir visibilitat sectorial i eines de millora associativa.
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Està liderat pel Consell d’Associacions de Barcelona -CAB- i compta amb la implicació tècnica 

d’entitats especialitzades en la recerca social del món associatiu, l’Observatori del Tercer 

Sector, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació 

Bancària La Caixa. A més, té suport públic i privat per aconseguir els recursos econòmics 

per fer-ho realitat.

Té un plantejament de continuïtat a llarg termini aconseguint sèries de dades i transmetent una 

visió dinàmica del sector. A més, gràcies a la seva aplicació al núvol, que s’està desenvolupant, 

s’aconseguirà una actualització continuada de les dades en una relació bidireccional, oferint una 

eina d’utilitat a les associacions per a la seva millora i transparència. 

Els objectius per aquesta edició són:

● Recollir dades sistemàticament sobre la situació actual i evolució de les associacions: 

identificar i quantificar l’estructura organitzativa, sèries de dades històriques, mostrar 

tendències i determinar elements rellevants pel futur.

● Oferir una eina d’utilitat a les associacions per millorar el seu coneixement 

i  transparència. 

● Proporcionar dades fiables sobre l’associacionisme a tots els agents socials: a les pròpies 

associacions, al sector públic, al món acadèmic, als mitjans de comunicació i a la societat 

en general.

● Seguir l’expansió territorial a nivell català a partir d’acords de col·laboració amb 

municipis i esdevenir una eina del Pla Nacional de Voluntariat i Associacionisme.
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En paral·lel, s’ha desenvolupat un aplicatiu web a 

disposició de les associacions, on poden accedir a les 

seves pròpies dades, les de les seves federacions de 

referència, estudis comparatius, pre-memòries, etc. Les 

federacions i confederacions, a més, podran generar 

informes sobre les seves entitats membres i el seu àmbit 

d’activitat.

http://cab.cat/
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.ferrerguardia.org/


A més, compta amb dos òrgans, el Comitè Executiu, encarregat de la supervisió del projecte i 

de la seva visió estratègica, i la Comissió Tècnica, encarregada de dur a terme el projecte i 

prendre les decisions operatives.

La comissió executiva estarà formada per: Alfons Tiñena i Miquel Àngel Aragón  – Consell 

d’Associacions de Barcelona (CAB); Joaquim Sabater i Pau Vidal– Observatori del Tercer 

Sector (OTS); Joan-Francesc Pont i  Silvia Luque – Fundació Ferrer i Guàrdia (FFG); Rafa Ruíz 

de Gaunas – Fundació Pere Tarrés.

La comissió tècnica està formada per: Miquel Aragón, Ramon Torra – CAB; Pau Vidal i Montse 

Fernández – OTS; Húngria Panadero – FFG; Marina Aguilar – Fundació Pere Tarrés, Carles 

Vinyas – Torre Jussana.

viii)    Espai Torre Jussana

L’Espai Torre Jussana recull el projecte de Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions, 

que fins ara es gestionava en règim de cogestió entre l’Ajuntament de Barcelona i el CAB, per 

convertir-lo en la casa de totes les associacions de la ciutat i governar l’equipament 

conjuntament amb elles. Aquest nou model, que vol incorporar la diversitat existent a la ciutat, 

l’anomenem gestió associativa ja que les protagonistes del projecte són les associacions. 

a. Els objectius d’aquest nou projecte són: Promoure la participació i el protagonisme de 

les associacions de la ciutat en la gestió d’aquest recurs municipal.

b. Promoure l’enfortiment autònom, democràtic, econòmic i social de les associacions.

c. Facilitar la vertebració de les entitats associatives de la ciutat, les sinèrgies i el treball 

comú entre les mateixes i l’apoderament de les federacions sectorials i territorials.

d. Esdevenir un catalitzador de les iniciatives associatives.

e. Oferir un catàleg de serveis que doni resposta a aquests objectius.

Entenem l’Espai Torre Jussana com un gran projecte que inclou tots els elements bàsics per 

facilitar eines, recursos i coneixements per impulsar el fet associatiu. 

La nostra intervenció la realitzem a partir d’un model d’intervenció propi construït 

conjuntament amb les associacions i les altres organitzacions vinculades.
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http://www.cab.cat/
http://www.cab.cat/
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.ferrerguardia.org/
http://cab.cat/
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.ferrerguardia.org/
http://tjussana.cat/


L’Espai tindrà aquests grans projectes que vertebraran les accions, recursos i serveis que 

oferirem a la ciutadania:

a. Casa de les associacions de Barcelona. Un equipament al servei de la ciutadania 

que ofereix espais i suport pel desenvolupament de processos col·lectius.

b. Serveis de Suport a les Associacions. Catàleg de serveis i recursos que 

s’adequarà a la realitat de les associacions a partir de les demandes. En el seu inici 

oferirà:

● Assessoraments: jurídic, fiscal, comptable i laboral.

● Acompanyaments

● Gestió alternativa de conflictes

● Codi ètic de les associacions

● Altres eines i recursos: lloguers de materials, eines per la gestió associativa,...

c. Escola de les Associacions

● Programes anuals

● Programes a demanda
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a. Centre de Coneixement. Eines i 

serveis per afavorir el coneixement  

i mapeig del sector associatiu:

● El Panoràmic

● Banc d’experiències i bones 
pràctiques

● Publicacions: Útils Pràctics i 
Dossiers BCN Associacions

● Fons documental

Espai 
Torre Jussana

Casa Associacions

Escola Associacions

Suport Associacions

Centre coneixement

     2. Podeu accedir a l’informe de l’auditoria en el següent enllaç: 

http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/92-informe-de-l-auditoria-de-comptes2016-del-cab

http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/92-informe-de-l-auditoria-de-comptes2016-del-cab
http://cab.cat/send/4-documentacio-sobre-el-cab/92-informe-de-l-auditoria-de-comptes2016-del-cab
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El catàleg de 
serveis

5

Impulsem el catàleg que permeti difondre aquests serveis. El principal recurs que oferirem en 

aquesta nova etapa serà l’assegurança a les juntes directives de les organitzacions membres del 

CAB que estiguin al corrent de pagament. El catàleg de serveis que tindrem a disposició de les 

entitats membres serà:

 

● Servei d’assegurances: Tenim un acord amb 

Arç Serveis Integrals d’Assegurances. 

Aquest acord és una manera de treballar en 

xarxa entre dos col·lectius que compartim els 

principis de l’Economia Social i Solidària. 

L’aliança ens permet gestionar les pòlisses amb criteris col·lectius, per la qual cosa 

podem oferir preus cooperatius i una gestió d’acord amb els nostres valors.

Oferim un servei de diagnosi i optimització per a renovacions i noves contractacions 

d'Assegurances per a associacions membres del CAB i també per als membres de les 

juntes d'aquestes. També oferim l’assegurança gratuïta a totes les juntes de les 

organitzacions membres del CAB.

● Servei de prevenció de riscos laborals: 

Mantenim un acord amb SEPRA, Servei de 

Prevenció integral SCCL, que ens permet la 

implantació i/o assessorament en matèria de 

prevenció per a les entitats associades a CAB i 

l'enfortiment de la xarxa de relacions dins 

l'economia social i solidària. Així podem oferir 

una primera auditoria a les nostres entitats, així 

com un preu molt ajustat.

http://arccoop.coop/ca/?lang=ca
http://www.sepra.es/
http://www.sepra.es/
http://www.sepra.es/
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● Servei suport en ús d’eines 2.0. Mantenim 

un acord amb la Fundació iWith.org que ens 

permet oferir beques d’assessorament sobre les 

oportunitats que ofereix Internet per a 

projectes no lucratius a les entitats de CAB. Les 

beques es demanaran mitjançant formulari Web 

i seran aprovades pel comitè de beques 

d’iWith.org.

 

● Servei de Gestió Laboral i Comptable. 

Mantenim un acord amb Coop de Mà COOP 

per oferir els serveis de gestió comptable i fiscal 

en millors condicions econòmiques per les 

entitats.

● Marxandatge ecològic. Aquest acord amb 

Promoètic permet que les entitats membres del 

CAB disposin d’ofertes alhora de produir 

materials de marxandatge ecològic i de comerç 

just. A la vegada ens permet promoure els valors 

vinculats amb la proximitat, el começ just, 

l'ecologisme i l'economia social. Fruit d’aquest 

acord podrem proporcionar un 7,5% de 

descompte en totes les comandes que les 

associacions del CAB facin a Promoètic.

http://www.iwith.org/ca/
http://iwith.org
http://cab.cat/download/docs_noticies/Fullet%C3%B3_CAB_serveiscoopdem%C3%A0.pdf


Pressupost
2017

Els comptes clars ens fan avançar cap a un model 
de gestió transparent i ètic

Despeses 2017

6
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● Aquest pressupost queda subjecte a les incerteses de la negociació del conveni 
de gestió associativa de Torre Jussana, així com a les necessitats de personal que 
tingui

● Aquesta partida de personal  pressupostada afegint increment del IPC català 
2016 que ca ser del 1,9% i incorporant un increment de sou del 5%. Aquest 
correspon a la reducció del mateix import aplicada al gener del 2011 degut a la 
reducció del conveni de cogestió amb l’Ajuntament. Des del CAB ens proposem 
recuperar la situació prèvia en la negociació del nou conveni de gestió cívica.. De 
moment tan sols estem aplicant un augment del 0,7% respecte a la partida de 
sous del curs passat.
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Pressupost
2017

Els comptes clars ens fan avançar cap a un model 
de gestió transparent i ètic

Ingressos 2017

6
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L’òrgan de participació que fa el seguiment pressupostari és la Comissió de Control 

Financer que està formada per:

● JM Parisi (Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta)- Tresorer

● Eduard Fernado (MLP)

● Enric Francés (Coordinadora d’Entitats del Poble Sec)

● Miky Aragón i Conxita Mensa (Equip tècnic CAB)

Pla de treball 2017



Auditoria i 
Balanç social

7

Seguirem treballant el Balanç Social com eina que ens permeti avançar en la gestió de 

l’organització a partir dels valors vinculats a l’economia social i solidària. 

També seguirem auditant els nostres comptes anuals am González Auditors. Aquest serà el 

tercer any que ens auditaran els comptes i tal com tenim definit proposarem un canvi d’auditors 

pel curs vinent.
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Cronograma
2017

Quadre d’accions calendaritzades8
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● Dijous 19 de gener a 18h a TJ: Sessió de treball Pla Estratègic CAB

● Dijous 16 de febrer 18h a TJ: Sessió de treball Pla Estratègic CAB

● Dijous 2 de març a la seu FAVB: Jornada governança de TJ

● Divendres 30 de març 10h TJ- Jornada Com millorar la gestió de 

l’Associació.

● Divendres 26 de maig 10h TJ-  Jornada Com millorar la gestió de 

l’Associació: Assegurances i Riscos Laborals.

● Dijous 8 de juny a les 18h a Cotxeres- presentació El Panoràmic 

2016

● Dissabte 1 de juliol a TJ- Festa 10 anys CAB inici gestió associativa 

(Paella popular)

● Dimecres 12 de juliol a 18h a El Sortidor – Trobada d’Associacions 

CAB

● Dijous 5 octubre – Jornada Incidència Política i Normes ed 

participació

● Dijous 19 octubre a 18h – Trobada d’Associacions CAB

● Dijous 16 de novembre 18h – Jornada Vers l’Agència de Mecenatge

● Dijous 14 de desembre 18h- Trobada d’Associacions CAB

● Dijous 1 de març 2017 a les 18h – AGO del CAB 
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