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1. LES ENTITATS FEM FORÇA

Malgrat  la  pandèmia  està  arribant  a  la  seva  fi,  la  crisi  que se’n  deriva  encara
condiciona el  dia  a  dia  als  nostres  carrers.  Sobretot  amb l’inici  de  la  guerra  a
Ucraïna. En aquest context, més que mai les associacions som necessària i seguim
fent força per generar alternatives transformadores.

Per això, des del CAB volem posar en valor que «les entitats som necessàries» per
ajudar a sostenir aquestes situacions d’incertesa que estem vivint.

Mantenim les prioritats estratègiques definides en  el nostre Pla estratègic a les
que donem continuïtat: Identitat, Governança, Incidència Innovació i creixement. 

Per això aquest any posem en marxa el 3er Congrés de les Associacions amb la
voluntat que sigui un espai per posar en valor i revolucionar l’associacionisme de
la ciutat.
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2. LA XARXA D’ASSOCIACIONS

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 agrupa 35 federacions que representen més de
2000 associacions de la ciutat.

Per enfortir aquesta xarxa ens proposem donar continuïtat a es següents accions:

 Facilitar espais de coordinació associativa. Oferim suport tècnic i facilitem
l’organització  tot  cedint  la  governança  a  les  entitats  participants:
Plataforma de Festes Majors,  Plataforma de Gestió Ciutadana, Xarxa de
Ràdios Associatives,...

 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. 

 Cuidar  els  espais  institucionals  i  facilitar  interrelacions:  trobades
d’Associacions i l’Assemblea del CAB.

 Crear  espais  de  treball inter-associatiu  presencials  i  virtuals  coordinant
entitats membres del CAB i d’altres significatives de la ciutat.

 GT Consell de Ciutat
 GT Finançament Associatiu
 GT Festes Majors – Plataforma de Festes majors
 GT ESS i Associacionisme
 GT Acció Comunitària
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2.2. PARTICIPACIÓ A XARXES DE FOMENT ASSOCIACIONISME

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 associativaper 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. A llarg d’aquest any seguirem el
procés de l’avantprojecte Llei de Foment de l’Associacionisme1 i el procés
d’impuls del Codi Ètic Català.

 Plataforma de Gestió Ciutadana seguim participant per facilitar l’impuls de
la gestió associativa i avançar conjuntament amb la resta d’organitzacions.
En  el  marc  de  la  plataforma  aquest  any  seguim  facilitant  diferents
processos, en concret impulsem el projecte del Fons de Contingències per
les entitats que fan gestió ciutadana.

 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. Un espai per fer seguiment del Pacte per una Economia per la Vida
impulsat  per  l’AESCAT.  Fruit  d’aquest  objectiu  estratègic  seguirem
participant a la Fira d’Economia Solidària 2022.

 Participació en campanyes i suport a plataformes. Al llarg de l’any, com ho
anem  fent,  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.

1Podeu accedir a l’avantprojecte de llei en aquest enllaç: 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/normativa/entramit/avantprojectes-de-llei/
av_llei_foment_associacionisme/ 
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2.3. PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

Participem  en  espais  institucionals  per  garantir  la  nostra  incidència  en  les
polítiques de suport a l’associacionisme. Aquest any estem participant:

 Consell  de  Ciutat,  que  vicepresideix  la  presidenta  del  CAB.  Assumim
aquesta  responsabilitat  per  fer  present  el  fet  associatiu  i  garantir  una
coordinació.  Per  això liderem la  Coordinació  Associativa del  Consell  de
Ciutat. Es tracta d'un espai de coordinació de les entitats que formem part
del  consell  de  ciutat  amb l'objectiu  d'establir  estratègies  i  sinergies  que
permetin millorar la incidència de la ciutadania organitzada en la política
municipal. El CAB assumeix la facilitació i els recursos tècnics necessaris
per garantir aquesta coordinació2. 

 Consell  Assessor  Municipal  d’Universitats  de  Barcelona  –  CAMU.
Participem  amb  el  doble  objectiu,  d’una  banda  de  fer  present
l’associacionisme  en  el  mon  universitari  i  donar  suport  a  les  entitats
universitàries, i de l’altre per generar sinergies per

 Taula  per a  l'impuls  de l'Agenda 2030.  És  una taula creada per  donar
impuls a l’Agenda 2030 entre els actors socials i econòmics de la ciutat, així
com per fer el seguiment de l’evolució de les fites assumides pel govern
municipal a fi d'assolir els ODS a Barcelona. Des del CAB fem arribar les
estratègies que fan les entitats per impulsar l’agenda 2030 i per difondre-
ho entre les entitats.

 Taula d’Emergència Climàtica - Assemblea Ciutadana  pel Clima. Aquest
espai  és  l'ampliació  de  la  Taula  per  l'Emergència  Climàtica,  que  té  per
objectiu compartir els avenços i  les barreres, per afrontar l’emergència i
accelerar  les  accions.  Un  espai  obert  a  totes  les  persones  i  entitats
interessades, per tal de compartir els avenços i les barreres, per afrontar
l’emergència i accelerar les accions.

 Àmbit  Participat  del  Comissionat  d’Altres  Economies. És  l’espai  de
participació del Comissionat d’Altres Economies. Participem per definir el
rol de les associacions en l’economia social i solidaria.

 Grup Motor del Pla Estratègic de l’Impuls de l’ESS.  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

2Les entitats que vulguin participar d’aquest espai es poden subscriure en aquest enllaç: http://
www.grups.pangea.org/postorius/lists/associacionscdc.grups.pangea.org/  

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA  |  cab.cat  |  associacions@cab.cat  |  932 564 087  |
@associacionsbcn

5

https://www.cab.cat/
mailto:associacions@cab.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/noticia/cap-a-una-estrategia-2030-de-ciutat-pel-foment-i-lenfortiment-de-less_819723


PLA DE TREBALL 2022  |  cab.cat 

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.

2.4. XARXES INTERNACIONALS 

Volem  centrar  la  col·laboració  amb  xarxes  internacionals  que  promoguin  la
participació, l’associacionisme i el ret a la ciutat amb l’objectiu de:

 Generar sinergies per compartir experiències i oportunitats.
 Apropar aquestes experiències a les entitats de la ciutat.
 Impuls de l’Agenda 2030.

Per donar resposta a aquest objectius seguim participant de l’OIDP - Observatori
Internacional de la Democràcia Participativa. 

 Participarem  en  el  procés  d’elaboració  de  l'Índex  de  Democràcia
Participativa,

 Recull  d’experiències de localització dels  Objectius Desenvolupament
Sostenible i democràcia local3.

3Podeu accedir al recull d’experiències en aquest enllaç:  https://oidp.net/es/content.php?id=1551  
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3. EINES DE COMUNICACIÓ

Aquest any seguirem treballant 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.

3.1. COMUNICACIÓ INTERNA

Donem continuïtat a les eines de difusió:

 Butlletí Intern: 

 Difusió del del Canal de Telegram: https://t.me/associacionsbcn 

3.2. 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:

 Elaboració  d’un  posicionament  trimestral  complerts  sobre  temàtiques
d’interès associatiu.

 Elaboració de comunicats específics fem públic el posicionament del CAB
en relació a diferents temàtiques d’interès associatiu.

 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.

 Implementar modificacions web per auto acreditació de “Transpar-ent” al
nivell tres4.

4Es tracta d’una eina d’autoavaluació del nivell de transparència de l’organització. Podeu accedir en aquest
enllaç: http://transpar-ent.info/
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4. ELS PROJECTES DEL 2022

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. Per
això, impulsem projectes amb els següents objectius:

 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

4.1. L’ESPAI TORRE JUSSANA

L’Espai Torre Jussana - Serveis per a
les  associacions  inicia  un  nou  cicle
amb  la  renovació  del  conveni  de
gestió signat a finals de l’any passat.
Aquest  serà  de  dos  anys  i  dos
possibles prorrogues.

En el projecte s’hi executen grans projectes que vertebraran les accions, recursos i
serveis que oferirem a la ciutadania:

 Casa de les  associacions. Un equipament al  servei  de la  ciutadania que
ofereix espais i suport pel desenvolupament de processos col·lectius.

 Informació i assessoraments. Catàleg de serveis i recursos que s’adeqüen a
la  realitat  de  les  associacions  a  partir  de  les  demandes.  En  el  seu  inici
s’ofereixen:

◦ Assessoraments: jurídic, fiscal, econòmic i laboral.
◦ Altres  eines  i  recursos:  eines  per  la  gestió  associativa,  mapa

d’entitats de Barcelona, ...
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 Foment  de  la  participació  i  l’acció  comunitària  -  Acompanyaments.
Treballant des de la proximitat amb les entitats tot prioritzant l’actuació en
barris concrets i potenciant l’Acció Comunitària.

 Escola de les associacions
◦ Programes anuals
◦ Programes a demanda

 Coneixement. Eines  i  serveis  per  afavorir  el  coneixement  del  sector
associatiu:

▪ El Panoràmic
▪ Publicacions: Útils Pràctics i Dossiers BCN Associacions
▪ Fons documental

D’altra banda, el conveni també inclou aquests nous projectes específics:
 Oficina de Patrimoni Ciutadà.
 Associa’t. Incloent els projectes Associa’t a la Festa i el Quèdequè
 Casals Comunitaris
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4.2. EL TERCER CONGRÉS D’ASSOCIACIONS

Deu anys després del  primer Congrés  d’associacions ses va dur a  terme el  2n
Congrés  d’Associacions  de  Barcelona,  aquesta  vegada  liderat  per  les  mateixes
associacions. Aquest congrés va servit per  consensuar un discurs comú associatiu
a l’entorn de tres eixos  estratègics. El reconeixement, les vies de finançament i l’ús
dels   espais  i  tipus  d’equipaments  que  necessitem  les  associacions  per
desenvolupar les activitats. El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), com a
plataforma d'associacions de la ciutat, va impulsar i ha buscar en tot moment que
totes les veus hi pugessin ser presents per tal d’enriquir el debat i obtenir una visió
el més àmplia i representativa possible de la diversitat associativa existent a la
ciutat. Així es aprovar el document final de  «línies i mesures de millora i suport a
l'associacionisme de Barcelona» treballat per les associacions del territori. Amb un
total  de 188 mesures,  20 objectius i  8 línies estratègiques,  orientades al propi
teixit  associatiu  i  als  diferents  agents  existents:  71  mesures  a  l'eix  de
reconeixement, 60 mesures al eix de finançament i 57 mesures a l'eix d'espais i
equipaments.

Aquestes línies i mesures han estat el nostre full de ruta, 10 anys i una pandèmia
després proposem actualitzar el full de ruta de la ciutadania organitzada, per això
proposem iniciar un nou procés congressual.

Ara estem en un moment de canvi marcats per la crisi provocada per la pandèmia.
En aquest context cal generar un procés que ens ajudi a:

 Il·lusionar i  engrescar a les persones que ja  estan associades i  sentir-se
orgulloses de ser-ho.

 Il·lusionar a les persones a associar-se.

 Posar  en  valor  la  tasca  per  l’enfortiment  de  l’acció  transformadora  als
nostres barris

 Posar en la maduresa del moviment associatiu i la importància de la seva
existència.

 Definir  objectius  clars,
accions   i  elements
d’avaluació i seguiment.

 Un  Congrés  obert,
inclusiu,  valent,
esperançador  i  amb  una
nova mirada.
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A partir d’aquests objectius, per la realització del 3er. Congrés proposem quatre
eixos estratègics. Aquests eixos treballaran de forma paral·lela al llarg dels propers
mesos per definir els espais de debat i presentar les conclusions i propostes per
l’enfortiment del sector en relació a aquests temes.

Cada eix estarà liderat per una comissió impulsora oberta a les entitats del CAB
que es vulguin implicar:

1. Voluntariat, activisme i militància. Amb l’objectiu de posar en valor la
feina de les persones que de forma desinteressada participen en els
projectes.  Què  hem  de  fer  per  potenciar  el  voluntariat  a  la  nostra
ciutat? Quines són les seves necessitats? Com posem en valor aquestes
persones?

2. Territoris  en  transformació. Amb  l’objectiu  de  posar  en  valor  com
l’acció col·lectiva, transformadora i comunitària que fan les associacions
als  barris  ajuden  a  transformar  els  nostres  barris  i  la  nostra  ciutat.
Sobretot com aquestes entitats són agents que intervenen als marges
de  la  ciutat.  Quines  eines  disposem  per  la  transformació?  Com
impulsem  l’acció  comunitària?  Com  millorem  i  impulsem  la  gestió
comunitària?

3. Un associacionisme que impulsa nous valors. Amb l’objectiu d’impulsar
el  nou  Codi  Ètic  de  les  Associacions  de  Catalunya  i  ajudar  a  les
associacions a créixer i enfortir-se a partir d’uns valors compartits.

4. Finançament de les associacions.  Amb l’objectiu de cercar estratègies
de finançament alternatives, generar discurs en relació al mecenatge i
l’associacionisme, i cercar solucions en relació a nous marcs fiscals per
aplicar  a  les  associacions  i  generar noves  propostes  en  relació  a  la
Utilitat Pública.

Finalment acabarem amb una jornada de presentació de la feina dels  diferents
eixos i  la concreció de propostes per l’enfortiment de l’associacionisme i l’acció
col·lectiva a Barcelona que proposarem que siguin recollides per l’Ajuntament de
Barcelona alhora de fer les accions de suport a l’associacionisme.
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4.3. EL PANORÀMIC 2022

El  Panoràmic  és  l’eina  que  tenim  per  generar  coneixement.  Pretén  explicar  i
millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat a través de l’anàlisi
de la  seva realitat,  la  seva funció i  evolució i  les  activitats  que desenvolupen.
Durant aquest curs no impulsarem cap edició del projecte Panoràmic ja que no
vam aconseguir el finançament necessari. Però seguirem treballant conjuntament
amb les entitats impulsores del projecte (OTS, FfiG i FPT) per valorar diferents
possibilitats que permetin aprofundir en el coneixement del moviment associatiu a
la nostra ciutat.

4.4. EL CODI ÈTIC DE LES ASSOCIACIONS

Després de la feina conjunta amb la CONFAVC d’actualització
dels valors del Codi Ètic vam iniciar conjuntament un procés
per consensuar el Codi Ètic Català.

Aquest 2022 ens proposem:

 Elaborar un document de referència del Codi Ètic Català
 Definir  un  procediment  de  funcionament  de  la  Comissió  del  Codi  Ètic

Català
 Concretar l’eina d'auto-diagnosi a partir de l’Ensenya el Cor de la XES.

4.5. ENFORTIMENT DEL FET ASSOCIATIU

4.5.1.  Enfortim el finançament de les associacions

Donarem continuïtat al Grup de Treball  de Finançament per desenvolupar tres
línies estratègiques:

 Aportar reflexions i  eines per desenvolupar un debat sobre el model de
subvencions.

 Donar  resposta  a  les  necessitats  en  relació  als  problemes   vinculats  al
finançament del sector: mecenatge, fons de contingències, etc...

 Construir  discurs  i  propostes  sobre  el  rol  de  l’associacionisme  en
l’economia social i solidària.
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4.5.1.1. L’anàlisi de la convocatòria de subvencions
de l’Ajuntament de Barcelona 2022

Mantenim l’elaboració d’una diagnosi sobre les subvencions municipals que ens
permeti definir propostes de millora. Aquest informe el seguim fent conjuntament
amb  la  Fundació  Francesc  Ferrer  i  Guàrdia.  A  banda  de  publicar-lo,  farem
incidència política en els espais de participació.

4.5.1.2. Estudi de la Utilitat Pública a Barcelona

En el marc de la possible reforma de la Llei de Mecenatge proposem aprofitar per
modificar  l’actual  regulació  que  determina  el  procediment  d’accés  de  les
associacions que persegueixen finalitats d’interès general a la declaració d’Utilitat
Pública.

Amb  aquest  projecte  pretenem  aprofundir  en  l'anàlisi  del  procediment
administratiu i contrastar amb les dificultats de les associacions alhora d’accedir a
la Utilitat Pública:

 Analitzar el procediment administratiu
 Analitzar  les  dificultats  per  accedir  a  la  utilitat  pública  que  tenen  les

associacions
 Elaborar un estudi sobre les necessitats vinculades a la Utilitat Pública
 Elaborar un document de propostes de millores jurídiques (marc tributari)

en relació a l’obtenció d’utilitat publica.
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4.6. ENFORTIM LES ESTRUCTURES I COORDINADORES ASSOCIATIVES

4.6.1. Xarxa de Festes Majors

Amb l’objectiu de donar continuïtat a la feina de coordinació de les entitats que
organitzen festes majors proposem amb els següents objectius:

 Ampliar el grup de treball actualment format per (FAEC, Secretariat i Poble 
Sec).

 Seguiment propostes de millora de les comissions de festes majors
 Elaborar posicionament conjunt sobre les necessitats d’aquestes 

organitzacions
Per elaborar aquest objectiu encarem les següents accions:

 Dinamització de la llista de correu 
xarxafestesmajors@grups.pangea.org 

 Creació d’un espai web de referència i informació de les Festes 
Majors de Barcelona.

 Creació d’un document de referència de les principals necessitats de
les entitats que organitzen Festes Majors.

 Cercar acords col·lectius amb proveïdors dels principals serveis 
adreçats a les Festes Majors

4.6.2. 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  que  estem  elaborant
conjuntament amb la Cooperativa +educació. 

Al  llarg  del  curs  finalitzarem  la  guia  i  farem  la  difusió  i  facilitació  del  treball
d’aquesta guia en el si de les associacions.

4.6.3. Eines per federacions i coordinadores

Una sèrie 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.
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5. EL CATÀLEG DE SERVEIS PER LES ENTITATS
MEMBRES

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.
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6. PRESSUPOST 2022

L’òrgan  de  participació  que  fa  el  seguiment  pressupostari  és  la  Comissió  de
Control Financer que està formada per:

 Joan Bordetas (FAVB) – Tresorer del CAB
 JM Valcárcel Parisi (Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta)
 Enric Francés (Coordinadora d’Entitats del Poble Sec)
 Miky Aragón i Conxita Mensa (Equip tècnic CAB)

Finalment, el pressupost del CAB.
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7. AUDITORIES

Seguim treballant el Balanç Social de la XES5 com eina que ens permet 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  amb  l’empresa  auditora
Auditing6.

5 Podeu accedir a la darrera auditoria del Balanç Social en aquest enllaç: 
https://cab.cat/index.php/recurs/informe-balanc-social-2021  

6Podeu accedir als darrers comptes auditats en aquest enllaç: 
https://cab.cat/sites/default/files/2022-04/AUDITORIA%202021.pdf  
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EN CONVENI AMB:
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