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< Mercè 2006 >

Benvinguts i benvingudes a la Mostra

A

l final de l’estiu, Barcelona
s’engalana per acollir la seva
festa major. Unes dates en
què el barcelonins i barcelonines, i tots els qui d’una manera o altra han fet seva la nostra ciutat, gaudeixen d’una àmplia programació d’activitats per a totes les edats.
Si haguéssim de definir la nostra Festa Major, podríem dir que és la festa de la ciutadania, ja que durant tres dies l’espai més emblemàtic de la ciutat, la plaça Catalunya, es
converteix en la plaça dels ciutadans que, a
través d’organitzacions de tota mena, s’apleguen en la Mostra d’Associacions de la Mercè.
Parlar de la Mostra d’Associacions, i amb
aquesta en portem onze, és parlar de convivència, de solidaritat, de pau, de voluntariat, etc. Les associacions que participen activament en la Mostra són el màxim exponent de la vitalitat de Barcelona i de tots els
qui dediquen part del seu temps a participar
en benefici de tothom.
I ho fem a la plaça Catalunya, al cor de la
ciutat, amb la voluntat que tothom pugui
viure la plaça i pugui fer-se-la seva. El centre
de la ciutat es converteix per uns dies en l’aparador per excel·lència de tot el que ens

Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona
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ofereix el moviment associatiu. Entitats de
solidaritat, d’ajut a persones malaltes, de
gent gran, de gent jove, d’esportistes i de
voluntaris i associacions veïnals, culturals,
artístiques i tecnològiques es reuneixen durant tres dies en un espai privilegiat per utilitzar d’aparador tot el que amb tanta dedicació han realitzat.
Enguany, la gran festa de la participació
serà també un espai de música i dansa, que
estarà repartit en tres escenaris: al principal
i més gran ens oferirà a la nit actuacions musicals de primera línia adreçades a tota
mena de públics. I l’escenari 2 i 3 acolliran
les més de quaranta actuacions produïdes
per les associacions.
La Mostra també té activitats diverses, les
unes relacionades amb el civisme, i les altres, amb la cultura popular, però totes amb
el comú denominador del foment de l’associacionisme i el voluntariat.
La gran festa de la participació barcelonina enguany compta amb quasi tres-centes
entitats participants. L’espai és gran, i tothom qui ha volgut té el seu lloc a la Mostra:
els uns ens ensenyaran la seva tasca a través de plafons, i els altres en el estands i
amb activitats o actuacions.

Volem convidar-vos especialment a gaudir
de dues exposicions que es programen durant
la Mostra. En una, hi trobareu una recreació
animada del futur equipament de les associacions que serà Torre Jussana, actualment en
fase de remodelació. Serà un equipament
amb més i millors espais i amb més i millors
serveis, en el qual la vostra participació i implicació seran indispensables. I en l’altra exposició es farà un repàs de la participació a la ciutat d’una manera molt gràfica per mitjà del
Mapa de la participació, que mostrarà fins a
quin punt estem tots implicats en la gestió de
la nostra ciutat a través de diversos òrgans,
mecanismes i processos de participació.
En definitiva, aquesta XI Mostra d’Associacions, més consolidada que mai, té l’objectiu
de fer viure, a tots els qui passin per la plaça
Catalunya, unes festes diferents. La plaça
Catalunya passa a ser l’espai de les associacions, de les entitats, la plaça de la ciutadania, i en especial de la ciutadania compromesa en el valor clàssic de la solidaritat. Això és
el que pretén la XI Mostra d’Associacions,
això és el que promou l’Ajuntament, i això és
el que ofereix la societat barcelonina.
¡Us convidem a gaudir-ne i a participar-hi!

< Participació ciutadana >

La participació és
cosa de tots!
Tothom sap que la participació és un element clau per la
consolidació i l’aprofundiment de la democràcia i per la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, les associacions
són un dels vehicles de canalització que fan possible que els
barcelonins prenguin part de la gestió de la ciutat.
Barcelona és plural i també ho és la seva oferta participativa, una
oferta que teniu l’oportunitat de conèixer a l’onzena mostra
d’entitats de la Mercè.

I

mplicar la ciutadania i les entitats
barcelonines en el dia a dia de la
seva ciutat i fer-ho de manera participativa és un dels objectius bàsics
de la Regidoria de Participació Ciutadana.
Barcelona entén la participació ciutadana
estratègicament, com un element transversal de promoció de polítiques públiques a
través d’òrgans, mecanismes i processos de
participació que permeti -a tothom que ho
vulgui- participar en el disseny i la gestió de
la seva ciutat.
Ara té lloc l’onzena Mostra d’Associacions
de la Mercè, un espai dedicat a les entitats
de la ciutat en el qual podrem gaudir, tots
plegats, de les seves iniciatives i propostes.
Barcelona ha apostat decididament per
enfortir les entitats com una eina de vertebració de la ciutadania. Per fer realitat
aquest repte i d’altres, diàriament un equip
professional i il·lusionat amb la seva tasca
treballa des de la Regidoria de Participació
Ciutadana per enfortir les associacions i
entitats de la ciutat i per articular mecanismes que contribueixin a fomentar l’associacionisme. És amb aquesta finalitat que es
creen diferents recursos destinats a facilitar
la consolidació de les entitats i el desenvolupament dels seus projectes en condicions
òptimes.
En aquesta línia, certes iniciatives com ara
la potenciació i adequació a la nova realitat

associativa de Barcelona dels serveis que es
presten des de l’Agència de Serveis
Associatius - Torre Jussana, el Fòrum
“Primavera de les associacions”, la convocatòria de subvencions a projectes, i el
Consell Municipal d’Associacions, entre d’altres, són un exemple clar de l’aposta ferma
que fa l’Ajuntament de Barcelona per donar
un suport de qualitat a les iniciatives del
moviment associatiu.
Mostres d’Entitats
Igualment, per donar a conèixer entre la
ciutadania els principals projectes que
duen a terme les entitats i per difondre els
valors de la participació i la riquesa i diversitat del teixit associatiu barceloní, periòdicament es fan les mostres d’Entitats als
deu districtes de la ciutat i la Mostra
d’Associacions de la Mercè en el marc de la
Festa Major de Barcelona. Durant aquestes
dates, més de tres-centes entitats de la
ciutat omplen la plaça Catalunya d’activitats engrescadores, a les quals són convidades totes les persones que vulguin ser
partícips en una història que escrivim conjuntament. Enguany, la Mostra arriba a la
seva onzena edició, i la presència generosa
en nombre i en programació d’activitats
que fan les associacions, demostra la vitalitat i la bona salut del moviment associatiu
de Barcelona.

Cal remarcar determinades iniciatives de
difusió, comunicació i visibilització de les
activitats i projectes de Participació
Ciutadana que van dirigides fonamentalment a les entitats. Així, es poden mencionar els diferents webs de Participació
Ciutadana, les revistes Les Associacions i Els
Consells, que es publiquen amb periodicitat
bimensual, la publicació de les diferents
normatives existents en qüestions de participació, la convocatòria de jornades i sessions formatives, els dossiers i útils pràctics
per a les associacions, les actuacions de
suport al voluntariat, el Premi Barcelona
Associacions de foment de l’associacionisme i la participació, etc.
En aquest mateix sentit i des de l’any
2004, estem treballant per consolidar el
Fitxer general d’entitats ciutadanes, que
agrupa actualment més de tres mil cinc-centes entitats, com un instrument àgil i eficaç
en les relacions de l’Ajuntament de
Barcelona amb les entitats d’àmbit de ciutat
i de districte. A través del Fitxer, es vol facilitar i simplificar, en la mesura del que sigui
possible, els tràmits necessaris en la gestió
administrativa entre les entitats i associacions i l’Ajuntament.

Democràcia Participativa (OIDP), del qual
formen part actualment més de tres-cents
ajuntaments i organismes. Es tracta d’una
xarxa d’intercanvi de coneixement i experiències formada per diferents ciutats i
organitzacions que promouen pràctiques
de participació ciutadana a escala local. A
través de l’OIDP i amb el finançament de la
Comissió Europea, s’ha impulsat el projecte
de creació de nou observatoris locals de la
Democràcia Participativa: Cuenca
(Equador), El Bosque (Xile), Donostia,
Buenos Aires, São Paulo, Saint-Dénis, Porto
Alegre i Barcelona. En el marc de
l’Observatori Local de Barcelona, s’ha fet un
diagnòstic del grau d’implementació de les
Normes reguladores de la participació ciutadana que es van aprovar el 2002 i, també,
s’ha elaborat el Mapa de la participació de
Barcelona, que conté informació detallada
sobre els òrgans, mecanismes i processos
de participació existents a la nostra ciutat i
que podeu veure a l’envelat d’exposicions
d’aquesta Mostra 2006.
Amb aquesta pinzellada ràpida us hem
volgut donar a conèixer alguns dels projectes que es fan realitat amb la implicació de
totes les persones que treballem conjunta-

La Mostra arriba a la seva onzena edició,
i la presència generosa en nombre i en
programació d’activitats de
les associacions, demostra la bona
salut del moviment associatiu
de Barcelona
Treball en xarxa
I el que fem, no ho fem sols: ho fem amb les
entitats i el ciutadans, però també amb
altres municipis amb els quals coordinem
polítiques conjuntes. La participació és un
element viu i innovador, i Barcelona és un
referent internacional en la pràctica participativa. En aquest sentit, gestionem des de
l’any 2001 l’Observatori Internacional de la

ment des del compromís i la responsabilitat
per fer una Barcelona més plural i profundament participativa.
Us animen a conèixer la nostra oferta i a
participar-hi. La participació a la ciutat és
cosa de tots.

i
Participació ciutadana
Participacio@bcn.cat
www.bcn.cat/participacio
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< Mostra Mercè 2006 >

XI Mostra

RONDA UNIVERSITAT

Plafons
ACAPPS
Acció contra la Violència Domèstica (Nou Barris)
Acció Escolta de Catalunya
AFACPA, Associació familiars i afectats de chiari
i patologies associades
AL-HAIMA associació intercultural
ÀMBITprevenció
AnimaNaturalis.org
AREATA
ARXIU HISTÓRIC FORT PIENC
Arxivers sense Fronteres
ASCE
Asociación de Profesores de Informática Freelance
Asociación por la Tolerancia
Associació Alternativa Solidària Plenty
Associació Catalana de la Neurofibromatosi
Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil
Associació Catalana de Malats de Huntington
Associació Catalana de Qigong-Chikung/Neigong
Associació Catalana de Recursos Assistencials. ACRA
Associació Catalana per al Parkinson
Associació d’Amputats Sant Jordi
Associació d’Usuaris de Bancs
ASSOCIACIÓ DE AVI@S PER LA CUSTODIA
COMPARTIDA-AS.A.C.CO
Associació de Damnificats veins/ Comerciants
barri Carmel
Associació de Dones Emprenedores. ODAME
Associació de Ghanesos de Catalunya
Associació de Joves Estudiants de Catalunya
Associació de Pares de família Separats
de Catalunya- A.P.F.S. Catalunya
ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS LA SEDETA
Associació de Suport als Afectats de
Cardiopaties Congènites
Associació de Taoisme de Catalunya
Associació de Veïns Barri Navas
Associació de Veïns Camp d’En Grassot
Associació Disminuïts Sants-Montjuïc
Associació Espanyola Síndrome de Sjögren/Grup Ajuda
Mútua. Catalunya
Associació FADA, Prevenció Abús Sexual Menors
Associació Laboris
Associació per al Desenvolupament de la
Infància d’Àfrica
Associació Salut i Familia
Associació Sida-Studi
Associació Taller Escola d’Arts Sumptuaries
Associació Veïns Fort Pienc
Associació Veïns i Veïnes La Sagrera
Associació Veïns Meridiano Cero
Associació Veïns per la revitalització
del Casc Antic
Associació Veïns Sant Martí Provençals
ATIMCA ( Associació de Treballadors Immigrants
Marroquins a Catalunya)
AVES-GRUPS D’AJUDA
Banc Solidari de Serveis Gratuïts
Barcelona Camina
Care Highway Humanitarian
Castellers de Barcelona
Club d’avis les Saleses
Club de Trasplantats Hepàtics de Catalunya
Comisión Ciudadana de DerechosHumanos de BCN
Coordinadora per a la Inserció Sòcio-Laboral
“Anem per Feina”
CSP-Comunitat de Sant Egidi
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25 23 21 19
33 31 29 27
22 20 18
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15 15

17

16

10
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9

8 7

RAMBLES
ORGANITZACIÓ

Escoliosi i malalties del raquis de Catalunya-ESCAT
Federació Aèria Catalana
Federació Catalana de Malalties Neurològiques
Poc Freqüents (FCMNPF)
Federació d’Alcohòlics Rehabilitats de Catalunya
Federació de Colles de Sant Medir
FEMAREC (S.COOP.C.L. D’iniciativa Social)
Fundació Campaner
Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Fundació Echevarne
Fundació FAADA ( per l’Adopció, Apadrinament i Defensa dels Animals)
Fundació Intered - Deleg. Catalunya
Fundació Orfeó Gracienc
Fundació Pedro Salesa Cabo
Fundació Privada Adana
Fundacio Privada Canigó
Fundació Privada Catalana Tutelar Aspanias
Fundació Privada d’Ajuda i Investigació
del Trastorn Límit de la Personalitat-ACAI-TLP
Fundacio Privada Paco Candel
Fundació Privada Tutelar AMENTIA

Fundació Social del Raval
Fundación de Otología Dr. Garcia-Ibañez
Grup Àgata. Associació Catalana Dones Afectades Càncer
Mama
Grup d’Educadors per la Integració de Persones en Perill
d’Exclusió Social
Grup Fotogràfic Horta
INCLOU: Gais i Lesbianes en l’educació
Institut de Reinserció Social. IRES
Jove Cambra Internacional de Barcelona
KALIPI-Centro filipino-Tuluyan San Benito
La Dona, Diàleg i Catalunya
Moviment Universitari d’Estudiants Cristians
Nexes Interculturals de Joves per Europa
ONG Tale Talamo
Petit Ballet de Barcelona
Servei d’Integració Social i d’ Ajuda a la Llar. (SISAL)
SOS MONUMENTS
Talita Fundació Privada
Telefon de l’Esperança
Unió AAVV del Poble Sec
Vida i llibertat

6

5 4

3

2

1

< La participació sona! >

d’Associacions
de Barcelona
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RONDA SANT PERE

152
154
156
151
158
153
155
157

INFORMACIÓ

BTV

Estands
Moviments Socials i Cultura
Juvenils, Formació i Medi Ambient
Salut i Persones amb Discapacitat
Promoció Ciutadania Activa
Sectors: Immigració, Dona,
Gent Gran i Orientació Sexual
Cooperació i Drets Humans
Informació

Moviments Socials i Cultura

FONTANELLA

1 - Federació de Cases Regionals i Entitats Culturals
a Catalunya
2 - Agrupació Fotogràfica de Catalunya
3 - Associació Cultural Leza
4 - Associació Internacional del Film d’Animació_
Catalunya. (ASIFA-C)
5 - Aldees Infantils SOS de Catalunya
6 - Associació Wafae
7 - Aster Agrupació Astronòmica Barcelona
8 - Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
9 - Secretariat d’Entitats de Sants-HostafrancsLa Bordeta
10 - Centre Cultural Euskal Etxea Barcelona
11 - Federació de Cors Clavé
12 - Fundació Secretariado gitano
13 - Homínid - Grup d’Orígens Humans
14 - Taula de Comunicació
17 - Amics de la Bici
18 - Radioclub Quixots Internacionals
19 - Union Romani
20 - Bicicleta Club de Catalunya- BACC
21 - Federació Catalana de Ciclisme
22 - Fundació Claror
23 - Gran Penya Espanyolista Manigua
24 - Associació Comerciants Creu Coberta
25 - Associació Ceramistes de Catalunya
26 - Fundació Pere Mitjans
27 - Associació Mixta Separats Catalunya
28 - Càritas Diocesana de Barcelona
29 - Fundació Concepció Juvanteny i Associació Asteroide
B-612
30 - Fundació Engrunes
31 - L’ Hora de Déu
32 - Mobbing No!
33 - Valors per Viure
34 - Lluïsos de Gràcia
35 - Associació Cultural, Cristiana i Social. CONESTI

Juvenils, Formació i Medi Ambient
36 - Fundació Pere Tarrés
37 - Centre d’Estudis Naturistes
38 - Asociación Animalista LIBERA!
39 - Associació Dia de la Terra
40 - ANAC ( Associació Nacional d’Amics del Conill)
41 - Fundació Altarriba - Amigos de los Animales
42 - Greenpeace
43 - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
44 - Associació Punt de Referència
45 - Consell de la Joventut de Barcelona-Casal
d’associacions juvenils de Barcelona
46 - Casal dels Infants del Raval
47 - CREART
48 - Grup Empenta-Joves amb Empenta (JAE)
49 - Nexes Interculturals de Joves per Europa
50 - CISEC-Centre Informació i Serveis al Estudiant
de Catalunya
51 - Apebay
52 - Escoltes Catalans
53 - Federació d’Associacions Culturals i Educatives
de Persones Adultes
54 - Federació d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya
56 - Fundació Educació Solidària (FES)

Salut i Persones amb Discapacitat
35 - Federació Catalana de Voluntariat Social
57 - ACEAD, Associació Catalana d’Estimul al Depressiu
58 - ALZHEIMER Catalunya
59 - APADO Fundació Privada
60 - Federació de Malalties Neurològiques poc freqüents
61 - ASPANIAS (Associació de Pares de Persones amb
Retard Mental)
62 - Associació Asmatològica Catalana
63 - Associació Benestar i Desenvolupament
64 - Associació Catalana ‘La Llar’ de l’Afectat
d’Esclerosi Múltiple
65 - Associació Catalana de Fibrosi Quística
66 - Associació Catalana de Malalties Neuromusculars
67 - Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis C. ASSCAT
68 - Associació Catalana Lupus Eritematós Generalitzat
69 - Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia
70 - ASPACE. Associació Paràlisi Cerebral
71 - Associació d’Afectats per Productes Químics
i Radiacions Ambientals. ADQUIRA
72 - Associació de Bipolars de Catalunya
73 - Associació de Diabètics de Catalunya-Barcelona
74 - Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer
de Barcelona
75 - Associació Espanyola Contra el Càncer
76 - Associació Familiars i Amics Nens Oncològics
de Catalunya
77 - Associació Malalts d’Escoliosi
78 - Associació Rauxa
79 - Associació Síndrome Fatiga Crònica. (ASSFAC)
80 - ASU. Cercle d’Artistes Sords Units
81 - Coordinadora d’Usuaris de Salut Mental de Catalunya
82 - Federació Catalana d’associacions d’ajuda al
drogodependent
83 - Federació Catalana d’Associacions de Familiars
de Malalts Mentals
84 - Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral
i Club Esportiu Esbonat i amistat Barcelona
85 - La Tutela- La Vellesa
86 - ONCOLLIGA. Fundació Lliga Catalana d’Ajuda
Oncològica
87 - Fundació per la Fibromialgia i la Síndrome
de Fatiga Crònica
88 - Fundació Privada Uszheimer
89 - Projecte Home Catalunya
90 - Renacer, Grup d’Ajuda Mutua

Promoció de la Ciutadania Activa
91 - Amics de la UNESCO de Barcelona
92 - Ateus de Catalunya
93 - Coordinadora d’ Entitats de Poble-sec
94 - Associació Catalana d’Ajut en Carretera
95 - Associació Cristiana Persones Separades Divorciades
96 - Associació Noves Amistats
97 - ATTAC- Catalunya
98 - Barcelona Voluntària

99 - L’OCUC. Organització de consumidors i usuaris
de Catalunya
100 - P(A)T-AP(A)T.Prevenció d’accidents
de trànsit-Afectats dels accidents de trànsit
101 - Associació Voluntaris 2000
102 - Xarxa Renda Bàsica

Sectors: Immigració, Dona, Gent Gran
i Orientació Sexual
103 - Associació de Treballadors Familiars de Catalunya
104 - Casal Lambda
105 - Federacio d’associacions Coordinadora Gai-Lesbiana
106 - ACFUC- Associacio catalana de familiars, usuaris
i colaboradors de centres geriatrics assistits
107 - Associació Avismon Catalunya
108 - CONEX Fons de Coneixements
109 - Associació Assistència Dones Agredides Sexualment.
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas
110 - Fundació Privada Amics de la Gent Gran
111 - Associació Dones Artesanes
112 - Fundació ARED
113 - Grup de Dones en Forma Torre Llobeta
114 - Col.lectiu per la igualtat en la diversitat
115 - Mujeres Latinas sin Fronteras
116 - Amics de Diakha Madina
117 - ACSAR (Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als
Refugiats)
119 - Associació Socio Cultural Ibn Batuta
120 - Amigos do Brasil
121 - Centro boliviano catalan
122 - Fedelatina. Federació d’entitats llatinoamericanes
de Catalunya
123 - Raices universales en la lucha contra la discrim
inación y el racismo
125 - Associació Catalana de Residents Senegalesos
(ACRS)
126 - SOS Racisme

Cooperació i Drets Humans
118 - Fundació Intermón - Oxfam
124 - A conciencia
127 - AASARA - Associació per a l’ajut dels nens del carrer
de l’Índia
128 - Acsur Las Segovias
129 - ADANE-Amics per al Desenvolupament a l’Àfrica Negra
130 - Ajuda en Acció
131 - Amical de Mathausen i altres camps i de totes les
víctimes del nazisme, d’Espanya
132 - Amnistia Internacional Catalunya
133 - Assemblea de Cooperació per la Pau
134 - Associació Bomberos Humanitarios
135 - Associació Ciutadana pels Drets de les Dones
136 - Associació per a l’Ajut al Sud de l’India
137 - Fundació Save The Children
138 - Barcelona Acció Solidària
139 - Brigades Internacionals de Pau de Catalunya
140 - Farmaceutics Mundi
141 - Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans
142 - Fundació Acción Contra el Hambre
143 - Fundació Casa del Tibet
144 - Fundació Families Unides
145 - AMIZADE- Junts amb Moçambic
146 - Fundació Internacional Olof Palme
147 - Fundació Nuestros Pequeños Hermanos
148 - Fundación Babel - Punto de Encuentro
149 - Fundación Comparte
150 - Fundación Vicente Ferrer
151 - Justicia i Pau
152 - Moviment per la Pau
153 - ONG Nutrició sense fronteres
154 - Projecte Mi Casa
155 - Un món de tots, recursos solidaris
156 - UNHCR-ACNUR
157 - Viatgers del Món
158 - Yamuna
159 - SETEM
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< Torre Jussana >

Cap a un nou model
d’agència de serveis
associatius

B

arcelona necessita una agència de serveis al teixit associatiu per promoure polítiques de
participació, perquè la seva
acció reverteix sobre el conjunt de la ciutadania en tant que és escola de democràcia,
agent de transformació i complement de
l’actuació del sector públic. L’Administració
porta a terme línies d’actuació i compromisos amb les entitats sense ànim de lucre
referides a la corresponsabilitat en els
afers col·lectius, al desenvolupament de
l’associacionisme i a la producció i suport a
les associacions.
Torre Jussana és clau per desenvolupar
l’associacionisme. Ofereix un espai de trobada i uns serveis dirigits a potenciar les
capacitats de les entitats per enfortir l’anomenat capital social, entès com el conjunt d’entitats, persones, organitzacions i
institucions que s’interrelacionen en un
mateix espai, la ciutat, amb l’objectiu de
corresponsabilitzar-se davant de reptes i/o

Projecte de Reforma de Torre Jussana.
Arquitectes: Andreu Arriola i Carme Fiol
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necessitats comunes. Fins ara, el model de
gestió de Torre Jussana ha donat els resultats desitjats: una gestió impulsada per la
pròpia Administració amb la participació de
totes aquelles entitats que, d’una manera
o d’una altra, han utilitzat els serveis que
s’han ofert. Però ara és el moment de fer
un pas endavant. Torre Jussana com a equipament, però també com a concepte, ja ha
arribat a la seva maduresa i ara li toca
recuperar aquell dinamisme que fa d’aquest projecte un referent. I aquest fet
diferencial ha d’estar forçosament lligat
als nous objectius d’acord amb la demanda
actual.
La missió és donar eines i serveis de
suport per a la millora de la gestió i la capacitació del sector associatiu front a les
necessitats col·lectives, amb l’objectiu de
promoure la corresponsabilitat i generar un
espai permanent de trobada, reflexió i
debat interassociatiu per fomentar una cultura democràtica i participativa.

En aquest sentit, els objectius de Torre
Jussana són:
- Reforçar el sector associatiu millorant
les seves competències, l’eficiència i
transparència en la gestió de recursos
propis, la coordinació interassociativa i
el treball d’organització i modernització
en xarxa.
- Potenciar i posar en valor el dret a l’associació, la legitimitat de les seves
actuacions, la xarxa relacional i els
valors de la democràcia.
- Incrementar la visibilitat i els canals d’informació: el reconeixement de les associacions i el coneixement de les entitats
que formen part del teixit associatiu de
la ciutat.
En aquesta nova etapa, Torre Jussana proposa quatre àmbits d’actuació:
Els serveis de formació i suport
És necessària l’actualització i l’adquisició
permanent de recursos i habilitats tècni-

Torre
Jussana
vol ser un
projecte
clau per
desenvolupar l’associacionisme

< Serveis Associatius >

1

ques formatives, doncs creix cada vegada
més l’exigència d’aconseguir millors resultats així com la professionalitat en la prestació de serveis.
Torre Jussana també vol potenciar els serveis de suport a les associacions, centrats
en la informació, el suport financer, la comunicació i la tecnologia.
La vida associativa
Aquest àmbit s’impulsa amb un centre de
desenvolupament de les associacions i un
centre de documentació on consultar publicacions i estudis relatius del sector.
El laboratori de les idees
Un espai per a la reflexió, l’intercanvi i el
debat interassociatiu que ha de tenir la
voluntat d’”speaker’s corner” anglès o de
tribuna lliure o fòrum.

2

Torre Jussana, en definitiva, ha de ser el
paraigües que contribueixi a comunicar i a
desenvolupar estratègies, projectes i experiències innovadores i transformadores,
generant i facilitant els processos de participació a tots els agents que fan possible la
governança de la ciutat.

i
Torre Jussana Serveis Associatius
Tel. 93 291 88 88
tjussana@bcn.cat
www.bcn.cat/tjussana

1

< PLANTA SUPERIOR >
Programació debats, seminaris, conferències | Observació,
anàlisi i propostes del sector | Grups de treball i comissions
temàtiques

2

< PLANTA PRINCIPAL >
Formació: aperitiu, menú i carta | Informació: acollida i recursos
Suport financer: millorar, ampliar i diversificar les fonts de
finançament | Comunicació: publicacions i revistes |
Tecnologia: web, Portal d’Entitats

3

< PLANTA BAIXA >
Centre de desenvolupament de les associacions: suport logístic
i acompanyament | Centre de documentació: recull d’informacions, publicacions i estudis relatius del sector

3
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< Construint participació >
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Participació Ciutadana

El Mapa de la participació de Barcelona

E

l Mapa de la participació ciutadana
de Barcelona és una fotografia on
apareixen els diferents espais de
participació que trobem a la ciutat.
Amb el Mapa es presenten gràficament i de forma ordenada i sistematitzada els
diferents canals de participació, responent a
dos grans objectius: donar a conèixer a la ciutadania el ventall d’espais i canals de participació existents a Barcelona, i facilitar l’anàlisi
de les característiques i l’estat actual de la participació a la ciutat.
És una eina, doncs, que ens permetrà
avançar cap a un model participatiu més eficaç i capaç de respondre a les inquietuds de
la ciutadania i les necessitats de la ciutat.
Durant aquests dies, el Mapa de la participació s’exposarà a la Mostra d’Associacions
de la Mercè a la Plaça de Catalunya. Us animem i us convidem a passejar-hi, buscar-hi
i trobar-hi les experiències que es duen a
terme al vostre districte, aquelles que aborden temes que us interessen o us afecten
especialment, aquelles que són de ciutat i,
potser, aquelles en les que ja participeu o
potser en un futur us implicareu.

D’on sorgeix “el Mapa”?
L’ elaboració del Mapa de la participació ciutadana ha estat un procés impulsat per l’Observatori Local de la Democràcia Participativa de Barcelona, en el marc d’un projecte internacional coordinat per la Regidoria de Participació Ciutadana, que treballa amb l’objectiu d’aprofundir en la pràctica democràtica i
el dret de la ciutadania a la participació en els
assumptes públics, proporcionant eines i recursos útils tant per l’organització municipal
com també pels agents socials de la ciutat.
Aquest Observatori va dur a terme, durant
l’any passat, la diagnosi participativa sobre el
grau d’implementació de les Normes reguladores de la participació ciutadana. En aquest procés, hi van participar i aportar les seves opinions i percepcions tècnics i tècniques municipals, associacions, ciutadans i ciutadanes a títol individual i membres del món universitari, i
en va sorgir la iniciativa de construir un Mapa

que permetés reflectir l’ampli ventall d’experiències de participació ciutadana existents a
Barcelona.
Així, amb el suport de l’Institut de Govern i
Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat
Autònoma de Barcelona s’ha dut a terme l’elaboració d’aquest Mapa de la participació,
identificant i recollint totes les informacions
disponibles dels diferents òrgans, processos
i mecanismes de participació de la nostra ciutat. Aquestes informacions s’obtenen d’entrevistes, qüestionaris, jornades de treball amb
personal tècnic municipal i dels resultats de
la diagnosi ja esmentada.
Quina informació ens proporciona?
El “Mapa de la participació de Barcelona”,
doncs, és una eina que ens mostra el sistema
de participació de la ciutat de forma ordenada i accessible, i alhora també algunes característiques rellevants de les diferents experiències participatives.
De cadascuna de les experiències es mostra
la següent informació: el grau de participació
(que pot ser informació - comunicació, consulta o decisió – gestió), el grau d’obertura (segons si la participació és oberta a qualsevol persona o està restringida a una selecció de participants), el nombre absolut de participants, la
quantitat de sessions realitzades en el cas dels
òrgans i de les audiències públiques, i finalment
també el tipus d’experiència, dividint-les segons si són òrgans, processos o audiències.
El darrer element que creiem cal destacar del
Mapa és l’oportunitat de veure les relacions que
s’han establert i creat en alguns casos entre diferents espais de participació, mostrant la capacitat de coordinar-se, debatre conjuntament
i plantejar temes d’interès comú.
Per a què aquest Mapa?
Els dos grans objectius que es plantegen amb
el Mapa de la participació són, en primer lloc, facilitar la participació de la ciutadania als espais
existents a la ciutat, donant a conèixer les diferents experiències que podem trobar al nostre
entorn proper, i en segon lloc, identificar les fortaleses i les debilitats del sistema participatiu

de la ciutat, per tal de millorar-lo aprofundint
en les fortaleses, i reduint les debilitats.
Així doncs, aquesta eina pot ser útil per aquelles persones interessades en implicar-se i participar en algun dels espais existents, ja que es
facilita la informació dels diferents canals de
participació presents en els diferents àmbits
(temàtics i territorials) de la ciutat. També, és
una font d’informació a disposició de les associacions i entitats barcelonines que vulguin
conèixer nous espais en els quals implicar-se i
amb els quals relacionar-se. Finalment, el Mapa
pretén ser també un instrument útil per les pròpies experiències i espais de participació i, per
l’avaluació de la realitat actual i la planificació
de millores en temes de participació de la ciutat.
Alguns resultats...
Fins ara, s’han identificat al mapa 254 òrgans,
processos i mecanismes durant la primera fase
de recollida de dades, als quals cal afegir-hi
vora 300 Consells de Gestió d’ Equipaments i
600 Consells Escolars, mostra de la riquesa i la
gran quantitat d’experiències participatives
que es desenvolupen a la nostra ciutat.
Accés a la informació
Per tal que el Mapa de la participació esdevingui una eina accessible i actualitzable, tota
aquesta informació recollida sobre cada un dels
espais de participació identificats serà consultable a través de la web de l’Observatori
www.bcn.cat/oidp/mapa i de la web de Participació de l’Ajuntament de Barcelona
www.bcn.cat/participacio. Entre les informacions disponibles hi haurà una descripció de
cada un dels espais de participació, els seus objectius, funcionament, entre altres dades a més
de la forma de contacte i de participar-hi. Per
tant, aquesta web complementarà tota aquella informació disponible al Mapa, que també
es podrà visualitzar des de les pantalles de l’ordinador.
Amb aquestes línies hem volgut traslladarvos alguns dels elements que podem trobar al
Mapa de la participació de Barcelona. Us animem a conèixer-lo millor.

Les Corts

Sants- Montjuïc

Sarrià-Sant Gervasi

Ciutat Vella
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Horta-Guinardó
Nou Barris

Sant Martí
Sant Andreu

