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Presentem la memòria d’un any difícil.  
Un llarg confinament i el tancament parcial alguns mesos per les mesures higièniques i 
sanitàries ha posat a prova el sector associatiu. Sens dubte ens hem reinventat, ens hem 
posat al dia en molts aspectes, especialment el tecnològic i informàtic i ens hem trobat i 
hem continuat treballant per la pantalla, trobant molt a faltar la presencialitat. 

Però la Covid-19 ha posat en relleu la importància de les associacions i per sobre de tot 
de les persones. Hem teixit de solidaritat els nostres barris amb molt voluntariat que ha 
donat l’ajut que calia a qui més ho ha necessitat. I alhora s’ha fet palesa la necessitat de 
donar el màxim reconeixement a aquesta acció col·lectiva.

En aquest context les entitats hem demostrat que som necessàries ja sigui donant suport 
a la mobilització i organització de la ciutadania per donar resposta a la crisi com elaborant 
propostes polítiques per construir un nou model  per sortir de la crisi.

Evidentment la crisi ha modificat els objectius d’enguany. Malgrat que vam planificar el 
curs coneixent l’impacte inicial de la crisi, no érem conscients que aquesta s’allargaria tot 
l’any.  Això ha fet que al llarg de l’any ens haguem centrat en:

 → Suport a l’Associacionisme en el context de crisi

 → Incidència política en elaborar propostes per gestionar i sortir de la crisi

 → Enfortiment de l’acció comunitària i l’associacionisme

 → Suport a la vertebració associativa, en especial de les entitats que organitzen festes majors

Gran part de les necessitats que vam detectar de les associacions les vam poder mostrar en 
el posicionament #SOSassociacions, arrel de les enquestes fetes. Tot l’agraïment a l’equip 
directiu i tècnic del CAB i de TJ pel suport i acompanyament en aquest any tant especial.

També vam fer arribar les propostes associatives per canviar el model de ciutat, que la 
crisi ha posat en evidència, en el marc del Pacte per Barcelona,  que no vam signar donat 
que no van ser recollides en el document final.

1 | LES 
ENTITATS SOM 
NECESSÀRIES

http://www.cab.cat
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Considerem imprescindible reconèixer la 
importància de que la ciutadania es trobi, 
s’autoorganitzi i generi vincles per enfortir les 
nostres comunitats. En aquest sentit resulta 
imprescindible fomentar l’associacionisme i 
l’acció col·lectiva i fer un reconeixement públic 
a tot l’associacionisme i al voluntariat social 
de Barcelona pel seu compromís durant la 
pandèmia, considerant oficialment l’activitat 
del voluntariat social com a “servei essencial” 

per tal que la seva activitat de suport a les persones més vulnerables no es pugui veure 
interrompuda o dificultada.

En aquesta assemblea tanco el meu mandat. Només tinc paraules d’agraïment. Totes 
les persones amb qui he tractat heu fet molt fàcil la tasca:  companyes i companys 
d’entitats, federacions, i coordinadores territorials, equip directiu i tècnics. I per sobre de 
tot i especialment els companys de Junta que han fet molt fàcil la feina: ha estat un goig 
poder col·laborar amb persones de tanta qualitat humana.

He pogut comprovar el gran capital humà de la nostra ciutat, i per això puc assegurar que 
perquè tenim cura de les persones, les associacions som essencials!

Montserrat Morera Isern 
Presidenta des de l'any 2016 (participa en la junta des del 2013) en representació 
de la Taula d’Entitats de Sarrià.

http://www.cab.cat
http://www.taulaentitatssarria.cat/
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2.1 LA XARXA D’ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT

Un dels objectius del Pla Estratègic és enfortir la xarxa d’associacions vinculada al CAB. 
Actualment la nostra xarxa ha crescut al llarg de l’any i agrupa 4 organitzacions més. Ara 
som 34 federacions que representen prop de 1900 associacions de la ciutat.

2 | LA XARXA 
D’ASSOCIACIONS

Al llarg de l’any hem dinamitzat la xarxa associativa des de diferents estratègies:

 → Facilitant eines de coordinació del voluntariat a les Xarxes de Suport Covid-19.

 → Impulsant l’espai de coordinació de les entitats que organitzen festes majors.

 → Hem generat espais virtuals de coordinació en relació a la coordinació associativa 
davant del Pacte per Barcelona, el procés del PAM i el seguiment de l’estratègia de 
ciutat d’impuls de la ESS, entre d’altres.

D’altra banda, des de la junta ens hem cohesionat com equip i hem intentat ser 
presents en tots els espais possibles. Al llarg de l’any hem participat en 62 espais de 
representació. D’aquests, 24 han estat promoguts per l’administració (taules de treball, 
consells municipals, etc...), 21 espais associatius (plataformes i coordinacions associatives 
no liderades per nosaltres ) i 16 espais associatius liderats pel CAB. A més, ens hem reunit 
en 24 ocasions, la majoria de forma virtual.

34 ORGANITZACIONS 
que representen prop 

de 1.900 entitats
de les associacions de la ciutat de Barcelona estan 
vinculades al CAB

40%

SOM LA PLATAFORMA ASSOCIATIVA 
DE BARCELONA!

http://www.cab.cat


|  MEMÒRIA CAB 2020  |   cab.cat

6LES ENTITATS SOM NECESSÀRIES!

Membres de la junta 
del CAB 20-21

ENTITAT Nº

J. M. V. Parisi Secretariat Sants, Hostafrancs i la Bordeta 24

Montserrat Morera Taula d'Entitats de Sarrià 24

Enric Canet Entitats Catalanes d'Acció Social 24

Albert Francolí Federació Catalana de Voluntariat Social 21

Joan Arumí Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya 0

Joan Bordetas Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona 18

Toni Reig Coordinadora Entitats Poble Sec 23

Miky Aragón Consell d'Associacions de Barcelona 22

Ramon Torra Torre Jussana 24

L’Assemblea es va celebrar el passat 6 de juliol de 2021. A més, al llarg de l’any hem fet 
diferents trobades d’associacions virtuals.

2.2 PARTICIPACIÓ EN XARXES DE FOMENT DE  
L'ASSOCIACIONISME

Des del CAB mantenim espais de coordinació i treball amb diferents organitzacions per 
enfortir l’associacionisme. Al llarg del 2020 hem participat d’aquests espais:

 → LA XARXA D’ASSOCIACIONISME DE CATALUNYA és un espai de 
coordinació i d'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.

Al llarg d’aquest any ens hem trobat puntualment per fer seguiment del procés de la 
Llei de Foment de l’Associacionisme que finalment no ha passat a tràmit parlamentari i 
caldrà fer seguiment en la propera legislatura.

 → PLATAFORMA DE GESTIÓ CIUTADANA seguim participant per facilitar l’impuls de 
la gestió associativa i avançar conjuntament amb la resta d’organitzacions. Aquest 
any ens hem coordinat plegades per donar una resposta comunitària a la crisi. 

http://www.cab.cat
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Fruit d’aquest treball conjunt vam impulsar el manifest1 «La Plataforma de Gestió 
Ciutadana de Barcelona davant la Covid-19».

En el marc de la plataforma ens hem posat al servei per facilitar els diferents 
processos, en concret impulsant el projecte del Fons de Contingències per a les 
entitats que fan gestió ciutadana. Es tracta d'un projecte d'intercooperació que neix 
de la voluntat de donar resposta a una necessitat d'aquelles entitats que pel fet de 
prestar serveis públics, depenen quasi exclusivament de les subvencions públiques. 
Aquest projecte l’hem finalitzat a inicis del 20212 i les entitats de la plataforma encara 
estan en el procés de debat de la proposta definitiva.

Aquest projecte l’hem executat gràcies a la subvenció d’Altres Economies de 
l’Ajuntament de Barcelona.

 → XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA 
(XES): hem participat dins d’una 
estratègia per generar sinergies entre 
l’associacionisme i l’economia social. En 
concret vam participar en l’edició online 
de la Fira d’Economia Solidària 2020.

 → ALIANÇA EDUCACIÓ 360: Vam participar a la 
jornada anual  de l’Aliança que va aprofundir en la 
relació entre els territoris i l’equitat. 

 → PARTICIPACIÓ EN CAMPANYES I SUPORT A 
PLATAFORMES: Al llarg de l’any hem participat i 
donat suport a diferents campanyes i accions d’altres 
organitzacions:

 » Pacte d'una #EconomiaPerLaVida3: l'Associació Economia Social Catalunya va 
impulsar el manifest que defensava la necessitat d’impulsar i consensuar un Nou 
Model Econòmic per Catalunya basat en una economia plural i transformadora per 
fer front al context d’emergència sanitària, social i econòmica. 

 » Comunicat de petició de regularització extraordinària de persones immigrades en 
situació irregular del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona: des del CAB 
ens vam adherir a aquest document4 i al reclam d’atorgar permisos de residència i 
treball i protegir els drets de les persones immigrades arran de la crisi sanitària.

 » En suport de la Casa Buenos Aires: des del CAB ens vam afegir al manifest i a les 
mobilitzacions en suport d’aquest espai.

 » III Trobada d'entitats d'acollida de famílies de persones amb malaltia: vam 
col·laborar en aquesta jornada facilitant la relació de les diferents entitats d’acollida 
amb les entitats del territori.

1  Podeu accedir al manifest en aquest enllaç.
2  Podeu accedir a la memòria del projecte en aquest enllaç.
3  Podeu accedir al manifest en aquest enllaç.
4  Podeu accedir al comunicat en aquest enllaç.

http://www.cab.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/noticia/adhesions-al-comunicat-de-peticio-de-regularitzacio-extraordinaria-a-persones-immigrades-en-situacio-irregular_941785
https://cab.cat/sites/default/files/2020/La%20Plataforma%20de%20Gesti%C3%B3%20Ciutadana%20de%20Barcelona%20davant%20la%20COVID19.pdf
https://economiasocialcatalunya.cat/pacte-per-la-vida/ 
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/noticia/adhesions-al-comunicat-de-peticio-de-regularitzacio-extraordinaria-a-persones-immigrades-en-situacio-irregular_941785
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2.3 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

Hem participat en diferents espais institucionals per garantir la nostra incidència en les 
polítiques de suport a l’associacionisme. En concret hem participat en:

 → CONSELL DE CIUTAT 
En aquest espai hem impulsat la coordinació associativa en diferents moments i hem 
fet arribar demandes i debats d’interès associatiu. En concret, i davant de la situació 
de crisi sanitària, econòmica, social i humanitària a escala mundial provocada per la 
pandèmia de la Covid-19 vam fer arribar al Consell de Ciutat de Barcelona una sèrie de 
propostes5 entre les que destacava la necessitat de crear un espai transversal que permeti 
desenvolupar accions concretes, entre d’altres un Pla d’Emergència Social a Barcelona, 
i que vetlli perquè els drets bàsics de les persones estiguin garantits.

D’altra banda hem participat activament en el grup de treball que ha fet seguiment 
del PAM i dels pressupostos participatius.

 → ÀMBIT PARTICIPAT DEL COMISSIONAT D’ALTRES ECONOMIES I GRUP MOTOR 
DE L'ESTRATÈGIA DE CIUTAT D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2030 
Hem participat en ambdós espais per fer present el rol de les associacions en el marc 
de l’ESS.

 → CAMU - CONSELL ASSESSOR MUNICIPAL D’UNIVERSITATS 
Hem participat dels plenaris d’aquest Consell.

 → PROCESSOS PARTICIPATIUS DAVANT LA CRISIS PROVOCADA PER LA COVID-19

 » PACTE PER BARCELONA: fruit de la crisi 
Covid-19 des de l’Ajuntament de Barcelona es 
va obrir un procés participatiu per arribar a un 
pacte transversal que donés resposta a la crisi. 
Davant d’aquest procés, des del CAB vam 
liderar un procés de confluència de diferents 
organitzacions amb l’objectiu de coordinar  
les diferents aportacions.

Finalment vam elaborar un document6 que 
recull les propostes elaborades per prop de 20 entitats i federacions de la 
ciutat. Les principals aportacions anaven en la línia de:
 › La resposta a la crisi no pot ser la mateixa que l’anterior, ja que no va solucionar els 
problemes plantejats.

 › No podem repetir l'error que basant-se en una recuperació de certs sectors 
econòmics augmentin les desigualtats socials, la precarietat en el treball i en 
conseqüència la vulnerabilitat de les persones i de les famílies. 

5  Podeu accedir al comunicat en aquest enllaç.
6  Podeu accedir al comunicat en el següent enllaç.

http://www.cab.cat
https://cab.cat/article/es-moment-de-sumar-les-propostes-al-consell-de-ciutat-arran-de-la-crisi-de-la-covid-19 
https://cab.cat/sites/default/files/2020-07/Document_propostes_associatives_pactedebarcelona_200701MOD-v5.pdf


|  MEMÒRIA CAB 2020  |   cab.cat

9LES ENTITATS SOM NECESSÀRIES!

 › Cal impulsar les economies que valoren la permanència, l’arrelament en el territori, 
la cura pel medi ambient i els valors socials.

 › Si volem una societat justa cal revertir la falta de recursos en habitatge social, 
sanitat i educació que s’han posat de manifest de forma clara durant aquesta crisi.

 › És intolerable que aquestes desigualtats socials colpegin especialment els infants i 
les persones més grans.

 » TROBADA VIRTUAL DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT DE 
CATALUNYA: aquesta trobada va ser el final d’un procés participatiu engegat per 
la Generalitat de Catalunya. Hi vam participar per fer present les propostes de 
l’associacionisme.

2.4 XARXES INTERNACIONALS

Fruit del context de crisi enguany no hem pogut participar ni prioritzar aquestes 
estratègies i mantenim com a repte seguir participant de l’Observatori Internacional de 
la Democràcia Participativa i generar sinergies amb plataformes que treballen al voltant 
del dret a la ciutat.

http://www.cab.cat
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Aquest any hem seguit treballant l’actual Pla de Comunicació del CAB. El context de crisi 
ha dificultat el treball en xarxa en un inici, però d’altra banda ha facilitat la creació de 
nous espais de coordinació.

Hem posat en marxa una sèrie d’eines per millorar la comunicació amb les entitats 
membres. Hem creat:

 → El Butlletí d’Informacions internes de caràcter periòdic.

 → Un canal de Telegram1 amb l’objectiu de millorar la comunicació i facilitar la 
informació dels espais de participació. 

 → Un espai de treball conjunt al núvol utilitzant eines de treball col·laboratiu lliures de 
CommonsCloud. Aquest espai està a disposició dels diferents grups de treball (GT 
Subvencions, GT ESS, Plataforma de Festes Majors).

D’altra banda al llarg de l’any hem fet els següents posicionaments:

 → #PAM2020: Propostes per a l’impuls de l’associacionisme a BCN

 → Propostes per al Consell de Ciutat arran de la Crisi de la Covid-19

 → Pacte per Barcelona: Les propostes de les entitats de la Ciutat

 → #SOSassociacions: Per què tenim cura de les persones, les associacions som 
essencials!

3.1. RÀDIOS ASSOCIATIVES

Durant la primera meitat de l’any hem donat 
suport a l’organització de les Ràdios Associatives 
en el context del període de confinament. Durant 
el confinament es van elaborar una sèrie de 
programes amb el suport del CAB. 

1  Podeu accedir en aquest enllaç.

3 | EINES DE 
COMUNICACIÓ

http://www.cab.cat
https://t.me/associacionsbcn
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El projecte de Ràdios Confinades ha estat format per: Boca Ràdio, Set de Ràdio, Ona 
de Sants i Ràdio Ateneu del Clot.

S’han realitzat 9 programes especials2:

 → Programa Ràdios Confinades | 13/04/2020.

 → Ràdios Confinades - Deluxe | 18/04/2020.

 → Ràdios Confinades - Sant Jordi en temps de confinament | 23/04/2020.

 → Ràdios Confinades - Salut en temps de confinament | 06/05/2020.

 → Ràdios Confinades - Associacionisme en temps de confinament | 13/05/2020.

 → Ràdios Confinades - Associacionisme en temps de confinament ESPECIAL 
Marc Serra | 20/05/2020.

 → Ràdios Confinades - Veus diverses per la justícia social | 30/06/2020.

En especial destaquem la sèrie de programes adreçats a l’associacionisme, l’entrevista 
al regidor Marc Serra i l’especial sobre justícia social que ens vam permetre mostrar la 
realitat de l’associacionisme durant la situació de crisi.

2  Podeu recuperar en aquest enllaç.

http://www.cab.cat
https://www.youtube.com/channel/UCsfm2wgTfnOkoKQynWfVPPw?fbclid=IwAR3PAhhh943WM0TiIomxr33MPOAW2Ox55NCgHd1ybUmJOmgN-GmCfLntJGo
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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 al Pla estratègic. Els projectes en 
els que ens impliquem han de permetre'ns:

 → Generar innovació i creixement en el sector associatiu.

 → Generar valor afegit a les associacions membres del CAB.

 → Donar suport a les associacions membres del CAB.

 → Millorar la incidència del CAB en el sector associatiu.

4 | ELS 
PROJECTES 
DEL 2020

GESTIONEM: COLIDEREM:IMPULSEM: FACILITEM:

PLATAFORMAde
festesmajors
debarcelona

4.1 L’ESPAI TORRE JUSSANA

L’Espai Torre Jussana s’ha adaptat al context de crisi al llarg de 
l’any, redefinint objectius, serveis i formats1. En aquest període, 
les incerteses constants combinades amb l’obertura i tancament 
d’activitats, han dificultat molt el dia a dia de l'equipament. Així que 
a mitjans d’octubre es va prendre la decisió de no fer més canvis 
i mantenir-nos en un horari estable d’obertura i teletreball. A final 

1  Podeu accedir als informes del primer i segon trimestre en aquests enllaços:  1r trimestre i 2n trimestre.

http://www.cab.cat
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/tT3GAcoAEeS2dYT
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/XnQx3RfxtA988ox#pdfviewer
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d’any acordem fixar un primer moment de recuperació de la normalitat a partir de la 
Setmana Santa. 

També cal dir que, algunes de les taules de treball i serveis vinculats a la casa —una bona 
part d'aquest període— s’han aturat, com per exemple les taules de Districte, el fons 
documental, la dinamització d’algunes activitats o la mateixa celebració del 25e aniversari 
de l’equipament.

Per altra banda, la readaptació ha continuat i moltes de les tasques que havien estat 
planificades, no s’han pogut realitzar o no han pogut tenir continuïtat. Com per exemple, 
comunicar la nova organització. En aquest sentit s’ha aprofitat per fer treball intern, tant a 
nivell de generar aprenentatges, com en la millora de recursos interns.

L'equip tècnic, majoritàriament, ha realitzat les seves tasques a distància, fent teletreball, 
facilitant que l’equipament pugui està obert i pugui oferir els serveis bàsics que les 
diferents normatives ens han permès. 

La voluntat i esforç ha estat mantenir viu l’esperit positiu perquè les entitats no aturessin 
la seva activitat, per això tampoc nosaltres hem deixat de prestar els nostres serveis, 
malgrat les normatives i la situació sanitària no hagin estat a favor.

En l’aspecte econòmic no cal dir que ens hem ressentit ja que una de les nostres vies 
importants de finançament és la cessió d’espais i en el primer semestre l’equipament ha 
estat en bona part tancat.

4.2. EL PANORÀMIC

Aquest 2020 hem finalitzat l’edició d’El Panoràmic 20192 hem 
abordat des d’una perspectiva qualitativa un dels principals reptes 
de les associacions de Catalunya:  l’economia. Per a dur a terme 
aquesta investigació s’han realitzat 9 grup de discussió de manera 
telemàtica (videoconferència), 7 amb associacions de base amb 
pressupost menor de 15.000 Euros i 2 grups de contrast (un amb 
associacions de base amb més de 25.000 euros de pressupost i 
un altre amb Federacions i Confederacions). Sumant els diversos 
grups, hi han participat 60 entitats.

Per tal de seleccionar els i les informants que conformen els grups 
s’ha procedit a realitzar una determinació teòrica de l’univers d’estudi i una definició 
quantitativa, a partir d’operacions estadístiques, de la població sobre la qual es fa 
la mostra. A partir de la delimitació de la població diana (associacions de base amb 
pressupost inferior a 15.000 euros) s’ha dut a terme un mostreig teòric, tenint en compte 
criteris quantitatius de representativitat i distribució de les entitats de la població segons:

2  Podeu accedir a l’informe en aquest enllaç.

Dossier Barcelona
Associacions
2a Època - Num. 6

EL PANORÀMIC
2019
L’economia de les associacions catalanes

Recerca qualitativa

http://www.cab.cat
http://www.elpanoramic.org/informes/ 
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/El_Panoramic_2019.pdf
http://cab.cat/sites/default/files/2019/VotemambCAB.pdf
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 » Grandària de municipi: Municipis de menys de 50.000 habitants, amb més de 
50.000 habitants, i amb més d’un milió d’habitants

 » Territori: presència d’entitats de les 4 províncies.

 » Àmbit sectorial: representativitat dels principals sectors temàtics de les associacions 
de Catalunya.

 » Fonts de finançament: associacions amb diversitat de fonts de finançament 
(pròpies, públiques i privades).

 » Membresia a Federacions.

Les associacions, resultants de la realització d’aquesta mostra 
teòrica, han participat en els següents grups de discussió:

 » 3 grups en l’àmbit metropolità (exceptuant Barcelona ciutat): 
Terrassa, Mataró i Vilafranca del Penedés.

 » 1 grup a les comarques del Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre (Reus).

 » 1 grup a les comarques gironines (Olot – Garrotxa).

 » 1 grup a les comarques lleidatanes (Balaguer).

 »  2 grups de contrast: un per a les associacions amb més 
de 25.000 euros de pressupost i un altre grup per a les 
federacions i confederacions.

Els principals continguts analitzats al llarg dels grup de discussió han estat:

 » La gestió interna de l’àmbit econòmic (organització interna).

 » La generació de recursos propis.

 » Els recursos de les administracions públiques.

 » Els agents privats i el seu paper en el finançament de les entitats.

 » Impacte de la Covid-19 sobre l’economia i funcionament de les entitats.

Més enllà de les reflexions i anàlisis realitzades dins de cada àmbit, cal destacar que la 
metodologia qualitativa de la recerca ens ha permès conèixer la transcendència dels 
recursos en espècie (no monetaris) per a les associacions de base, aspecte que en la 
majoria d’investigacions sobre l’àmbit econòmic en les entitats no lucratives queda relegat 
a un segon terme. En aquest vídeo3 podeu trobar un breu resum dels seus continguts.

Fruit d’aquestes sessions, es va realitzar un primer informe sobre l'impacte de la Covid-19 
en l’economia de les associacions de Catalunya (juny)4 i l'informe final que aglutina 
l’anàlisi dels diferents aspectes abordats (desembre)5. 

D’altra banda el procés de confluència amb d’altres organitzacions no s’ha concretat fruit 
del context de crisi i està pendent que es pugui valorar la seva concreció futura.

3  Podeu accedir al vídeo resum en aquest enllaç.
4  Podeu accedir a l’informe ‘Entitats en temps de Covid-19: més enllà del repte pressupostari’ en aquest enllaç.
5  Podeu accedir a l’informe final en aquest enllaç.

http://www.cab.cat
https://www.youtube.com/watch?v=4H5VYfmWeAg
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/EntitatsEnTempsDeCovid19_ElPanoràmic.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/El_Panoramic_2019.pdf
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4.3. EL CODI ÈTIC DE LES ASSOCIACIONS

Al llarg del 2020 hem postposat les accions públiques en relació 
al projecte del Codi Ètic i hem avançat en relació als objectius de 
caire intern;

 → Hem finalitzat l’actualització del web. Visiteu-la fent clic a l'enllaç.

 → Hem preparat l’eina d’autodiagnosi del Codi Ètic dins la plataforma ensenya el cor 
del Balanç Social de la XES.

Els cinc àmbits més representats:

 » Salut i discapacitats: 43

 » Acció cultural: 25

 » Acció social: 20

 » Veïnal: 18

 » Cooperació, Pau i Drets humans: 15

286.611 
PERSONES ASSOCIADES.

10.428 
PERSONES ASSALARIADES.

19.159 
PERSONES VOLUNTÀRIES.

1.340 
PERSONES EN JUNTES DIRECTIVES 
(9 MEMBRES DE MITJANA).

34 ANYS 
D'ANTIGUITAT 
MITJANA
(EL 33% VAN SER 
CREADES ALS ANYS 90).

173
ENTITATS
ADHERIDES:

127 ASSOCIACIONS (38 DECLARADES D'UTILITAT PÚBLICA).

27 FEDERACIONS (5 DECLARADES D'UTILITAT PÚBLICA).

19 FUNDACIONS.

26 INSCRITES (EN EL REGISTRE D'ONGD (22 ASSOCIACIONS I 4 FUNDACIONS).

207,7
MILIONS D'EUROS DE PRESSUPOST GLOBAL.

17
ENTITATS FAN ÚS DE FINANCES ÈTIQUES.

13 ASSOCIACIONS

I 2 FEDERACIONS 
PENDENTS  
D’ADHERIR-SE
AL CODI ÈTIC.

La dimensió de les entitats per pressupost:

 » 22 micro (fins a 10.000 €).

 » 48 petites (de 10.000 a 100.000 €).

 » 36 mitjanes (de 100.000 a 300.000 €).

 » 22 grans (més de 300.000 €)

 » 18 molt grans (més de 1.000.000 €).

 » No hi ha dades econòmiques: 26

http://www.cab.cat
https://codietic.cat/
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4.4. ENFORTIMENT DEL FET ASSOCIATIU

4.4.1. Revolucionem l’Associacionisme

El projecte d’una sèrie de debats al voltant del fet associatiu s’ha postposat al 2021 
fruit del context de crisi.

Però vam poder fer la primera sessió 
en relació a a L’Associacionisme i 
l’Economia Social i Solidària que es 
va fer en col·laboració amb la XES 
el passat 10 de febrer a l’Espai 30 
de La Sagrera amb la participació 
de l'associació Casa Orlandai i la 
Federació Catalana de Voluntariat 
Social.

4.4.2. PAM 2020

Davant del Pla d’Acció Municipal i el procés dels pressupostos participatius, des 
del CAB hem fet una feina d’intercooperació entre les entitats tot fomentant la 
participació en el procés i elaborant un document d’aportacions.

En relació a la participació en el procés vam participar a les sessions de debat del 
PAM - «Les polítiques municipals de suport a l'associacionisme formal i informal» 
que es va organitzar a Torre Jussana el passat 10 de març.

D’altra banda bam elaborar el document1 «#PAM2020 Propostes per a l’impuls 
de l’associacionisme a BCN». Aquest document recull 29 propostes en relació al 
foment del fet associatiu.

4.4.3. Impuls al reglament de participació

Aquest any, fruit del context de crisis no hem pogut fer un seguiment exhaustiu 
del reglament. També cal dir, que diferents processos han quedat suspesos i/o 
posposats

Des del CAB hem vetllat pel bon funcionament de diferents espais de participació. 
Especialment el Consell de Ciutat i el procés participatiu del Pacte per Barcelona. En 
aquest segon procés hem vetllat per incorporar el màxim d’organitzacions i quan no 
ha estat possible hem ofert el nostre espai per fer arribar aquestes aportacions.

1  Podeu accedir al document en el següent enllaç.

L’Associacionisme  
i el voluntariat en l’Estratègia  
de Ciutat d’Economia Social  
i Solidària #ESS2030
Amb en Xavi Palos, membre de la Xarxa d’Economia Social  
(XES) i experiències de la Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS) i la Casa Orlandai.

Dilluns 10 de febrer, a les 18 h a l’Espai 30  
(La Sagrera - c. Hondures 30).
Inscripcions a cab.cat

(R)EVOLUCIONEM
 LES ASSOCIACIONS

VENIU A DIR-HI LA VOSTRA!

Cicle de debats sobre 
temàtiques estratègiques 

per a les associacions.

AMB EL SUPORT DE: COL·LABORA:

ORGANITZA:

http://www.cab.cat
https://cab.cat/sites/default/files/2020-03/Propostes_CAB_PAM2020_200320.pdf 
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4.4.4. Finançament de les associacions

A) L’ANÀLISI DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 2020

Aquest any hem tornat a elaborar la «Diagnosi de les subvencions per a la 
realització de projectes, activitats i serveis»2 que fem conjuntament amb 
la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. Un informe que ens permet analitzar la 
convocatòria de subvencions i elaborar propostes de millora.

B) PROJECTE PILOT MECENATGE A BARCELONA

Finalment hem postposat aquest projecte al 2021 ja que el context de crisi ho 
ha impossibilitat.

C) PROJECTE DE FONS DE CONTINGÈNCIES

Desprès d’un temps de molt treball col·lectiu, hem enllestit la proposta inicial: el 
Fons de Contingències. Aquest projecte respon a una necessitat molt concreta: 
la impossibilitat de les entitats de Gestió Ciutadana de fer provisió de fons per 
fer front a les seves obligacions socials i econòmiques en cas d'acomiadament. 
Aquesta primera fase del projecte de disseny i creació del Fons de Contingències 
s’ha desenvolupat en el marc de la subvenció d'Economia Social i Solidària 
de l'Ajuntament de Barcelona i amb l'empara del Consell d'Associacions de 
Barcelona, donant resposta ala seva funció de restar al servei de les associacions 
de la ciutat.

Aquest fons vol ser una eina que 
permeti dignificar les condicions 
de les treballadores, donar una 
sortida al final de les relacions 
laborals entre l'entitat i la persona 
treballadora i garantir la seguretat 
en el pagament i el cobrament de 
les indemnitzacions.

La sostenibilitat del Fons es fonamenta en la pràctica solidària de la mutualitat, 
la solidaritat i la transparència. El fons és una bossa de diners, un organisme 
mancomunat on totes les entitats hi aportem i d’on s’hi retiren diners seguint els 
criteris d’equitat, mutualitat, transparència i respecte pels drets laborals. D’altra 
banda el fons comptarà amb una aliança amb Coop57 i ARÇ Cooperativa que 
aportaran la seva experiència i coneixements per facilitar-ne la gestió3. 

2  Podeu accedir a la publicació en aquest enllaç.
3  En aquest enllaç trobareu el Reglament del Fons Mutual de Contingències.

http://www.cab.cat
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/oqm6npgeo48dGGM 
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/dT7krcSRXkYqqEx
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Un dels principals valors del Fons és la confiança, sense la qual establir-lo 
no tindria sentit ja que no se'n podria garantir la viabilitat. Establim diversos 
espais de confiança per donar coherència a qui pot formar part del Fons i per 
assegurar que els processos es donen de forma correcta. Per això disposarà dels 
següents espais de governança: 

 → Comissió social de Coop57.

 → Comitè d'Arbitratge.

 → Comissió de Seguiment.

D) SUPORT A L’ESTRATÈGIA D’IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA

El procés de definició participada de l’Estratègia 2030 (#ESS2030) està 
promogut entre els actors de l’Economia Social i Solidària (ESS) i l’Ajuntament 
per impulsar l’ESS a la ciutat. El seu objectiu principal és alinear i sumar 
capacitats entre tots els actors de l’ESS, l’Ajuntament, altres administracions 
públiques i agents locals per contribuir a generar polítiques públiques d’ESS 
que estiguin integrades transversalment. Des del CAB participem per ajudar 
a definir el rol de l'associacionisme en el futur de l'Economia Social. Aquesta 
estratègia té l’aspiració de servir de guia de les polítiques d’ESS en els pròxims 
governs locals i de les polítiques municipals pel que fa a cultura, sostenibilitat, 
mobilitat, habitatge, finances, economia de les cures o educació, entre altres.

Per facilitar la coordinació en aquest espai dinamitzem un grup de treball intern 
amb les entitats del CAB que estan interessades.

Les aportacions de les entitats es faran en funció de la mida, el nombre de 
treballadores i el tipus de contracte que aquestes tinguin. Podeu veure'n una 
aproximació al següent quadre:

ENTITATS DE RISC 1 ENTITATS DE RISC 2 ENTITATS DE RISC 3 ENTITATS DE RISC 4

Més de 500.000 € 
de pressupost

Més de 250.000 € 
de pressupost

Més de 100.000 € 
de pressupost

Menys de 100.000 € 
de pressupost

2.800 € de mitjana 1.300 € de mitjana 560 € de mitjana 240 € de mitjana

http://www.cab.cat
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4.5. ENFORTIM LES ESTRUCTURES I COORDINADORES 
ASSOCIATIVES

4.5.1. Xarxes de Suport Covid-19

En el marc de la crisis Covid-19, i per tal de 
garantir la lliure circulació i els drets i deures 
de les persones voluntàries, vam elaborar 
les següents accions conjuntament amb la 
Federació Catalana de Voluntariat Social i 
amb el suport de la Direcció General Acció 
Cívica i Comunitària de la Generalitat i el 

Departament d’Acció Comunitària de l’Ajuntament:

 → Certificat que justificava la mobilitat de les persones voluntàries

 → Document de compromís i de drets i deures entre la persona voluntària i l’entitat 
que donarà cobertura a la xarxa. 

 → Assegurança gratuïta per a les persones voluntàries que durant aquest 
període de confinament actuïn sota la xarxa. Aquesta assegurança va ser fruit del 
treball amb la la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), i la Cooperativa 
Arç. Aquesta assegurança va arribar a 8 xarxes de suport i va assegurar a 225 
persones al llarg del 2020.

4.5.2. Xarxa de Festes Majors

A llarg de l’any, una sèrie d’associacions que 
organitzem les festes majors dels nostres barris 
(16 actualment) hem impulsat la creació de 
la Plataforma de Festes Majors de Barcelona 
per compartir informació, recursos i generar un espai comú d'interlocució amb 
l'administració.

Es tracta d’una plataforma no constituïda formalment. La Plataforma s’organitza de 
forma assembleària i podem formar part de la plataforma qualsevol associació de la 
ciutat que organitzi festes. Disposem d’una llista de correu compartit 

De moment la plataforma està constituïda per: Festes d'Hostafrancs, Festes de la 
Taxonera, Festes de Poble Sec, Festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova - barri 
de la Catedral (barri Gòtic), Festes de la Trinitat Vella, Festes de Sant Andreu de Palomar, 
Festes d’Horta, Festes del Poble Nou, Festes de la Sagrera, Festes de la Bordeta, Festes 
del Congrés, Festes de Sant Antoni, Festes de Sants, Festes de la Sagrada Família, 
Festes de Sant Josep Oriol, Festes del Carmel, Festes de la Verneda, Festa de Sant 
Medir, Festes de Sarrià, Festes de la Marina, Festes de la Font de la Guatlla.

http://www.cab.cat
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Els objectius són:

 → Compartir informació i recursos per part de les diverses Coordinadores i 
Comissions per tal de crear una xarxa de ciutat que permet facilitar la feina del 
muntatge i gestió de les festes i celebracions de barri.

 → Posar en valor el treball voluntari que es fa des de les Coordinadores i 
Comissions i l'efecte positiu en el teixit associatiu, cívic i social de la ciutat.

 → Posar en valor les Festes Majors (i celebracions) de barris de Barcelona com a 
eina de participació ciutadana, de creació xarxa entre veïns i entitats, de reforç 
de la tasca educativa als ciutadans de coneixement del territori i de reafirmació 
del sentit de pertinença al barri. Entre totes les festes i celebracions de barri, 
s'arriba a més ciutadans que les festes centralitzades de ciutat (Santa Eulàlia, la 
Mercè, etc.) i, per tant, cal tenir un valor equitatiu a aquestes en tots els aspectes.

 → Crear una comunicació directa entre Ajuntament i les diverses Coordinadores, 
Comissions de Festes Majors i festes populars d’especial rellevància. Com a 
objectius generals de la comunicació amb l'Ajuntament:

 » Treballar per la unificació de criteris en els diferents Districtes de la ciutat a 
l'hora de marcar normatives, suport real a les Coordinadores i Comissions 
de festes i facilitar les gestions burocràtiques necessàries per a les festes i 
celebracions de barri.

 » Treballar per garantir el finançament digne de les festes. Determinar una 
partida pressupostària suficient a la realitat de cada festa i crear un nou model 
de conveni plurianual.

 » A través d'aquesta xarxa interna, l'Administració pot tenir una foto/mapa de les 
Festes (i celebracions) de barris de Barcelona i actuar en conseqüència  
amb cadascuna.

4.5.3. Guia per l’impuls de l’Acció Comunitària a les Associacions

La feina elaborada al llarg dels dos darrers 
cursos s’ha concretat amb una guia per 
el treball de l’Acció Comunitària a les 
associacions elaborada conjuntament amb 
la Cooperativa +educació. 

Aquesta guia sobre acció comunitària està 
dirigida a associacions i entitats sense 
ànim de lucre. Té per objectiu promoure i 
facilitar que aquestes entitats desenvolupin 
o incorporin l’acció comunitària com a 

possible eina de treball i de transformació social de l’entorn més immediat, a més 
d’afavorir a la reflexió interna a l’hora de treballar-la. Hi introduïm el concepte i la 

GUIA D’AUTODIAGNOSI  

SOBRE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA 

DE LES ASSOCIACIONS

ANEM MÉS RÀPID 
O ANEM MÉS LLUNY?

http://www.cab.cat
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seva aplicació associativa, a més de convidar a aprofundir-hi.

La guia està dividida en quatre blocs: 

 → BLOC 1 | Realitat de l’associació.

 → BLOC 2 | Governança interna.

 → BLOC 3 | Activitats i participació al barri.

 → BLOC 4 | Jo com a persona associada.

Malgrat que vam finalitzar la guia durant el 2020, l’acte de presentació està planificat 
pel primer semestre del 2021.

http://www.cab.cat
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El catàleg de serveis que tenim 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 contractades 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.

D’altra banda recordem que pel fet de ser socis del CAB es disposa, de forma gratuïta, 
d’una pòlissa sd’assegurança de responsabilitat de les juntes directives. 

 → 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.

 → 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. Aquest any podem oferir un suport de beques fruit del 
projecte fet l’any anterior conjuntament amb la FAVB.

5 | CATÀLEG DE 
SERVEIS PER 
LES ENTITATS 
MEMBRES

http://www.cab.cat
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6 | MEMÒRIA 
ECONÒMICA 
2020
L’òrgan de participació que s’encarrega del seguiment pressupostari és la comissió de 
control financer que està formada per:

 → JM. Parisi (Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta) – Tresorer del CAB

 → Eduard Fernando (MLP)

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

 → Miky Aragón i Conxita Mensa (Equip tècnic CAB)

En primer lloc presentem el balanç de situació a 31 de desembre de 2020.

ACTIU PASSIU

http://www.cab.cat
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A continuació presentem les pèrdues i guanys del 2020:

DESPESES

DESPESES TOTALS 2020

DESPESES 2020 - CAB

DESPESES 2020 - TORRE JUSSANA

http://www.cab.cat
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INGRESSOS TOTALS 2020

INGRESSOS 2020 - CAB

INGRESSOS 2020 - TORRE JUSSANA

INGRESSOS

http://www.cab.cat
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7 | EQUIP TÈCNIC
L’equip tècnic del 2020 ha estat format per 18 persones al llarg del 2020.

D’altra banda aquest any hem posat en marxa:

Protocol d’assetjament laboral1.

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de 
sexe al CAB.2

Finalment mantenim la Carta de Relacions Laborals, malgrat cal fer una actualització al 
llarg dels propers mesos.

1  Podeu accedir al protocol en el següent enllaç.
2  Podeu accedir al protocol en el següent enllaç.

http://www.cab.cat
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/t9BMwF7MSqEjDwi
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/KyErgbCNd9jLP2P
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/KyErgbCNd9jLP2P
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/t9BMwF7MSqEjDwi
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8 | AUDITORIES
Seguim treballant el Balanç Social de la XES com eina que ens permet avançar 
en la gestió de l’organització a partir dels valors vinculats a l’economia social i 
solidària. Podeu accedir al Balanç Social en aquest enllaç.

També hem auditat els nostres comptes anuals amb l’empresa auditora Auditing. 
Podeu accedir a l’Informe de l’Auditoria 2020 en aquest enllaç.

http://www.cab.cat
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/nF4fc2sEWPgmrBF#pdfviewer
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/ogyqYLrXj4WCqSJ 
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/nF4fc2sEWPgmrBF#pdfviewer
https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/s/ogyqYLrXj4WCqSJ 
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