Participa!

Activitats gratuïtes. Places limitades; es prega realitzar la
inscripció prèvia d’assistència a través de la pàgina web
www.bcn.cat/tjussana

Segueix i participa en el
Fòrum a través de
Facebook i Twitter

Més informació

XVI FÒRUM

LA PRIMAVERA DE LES ASSOCIACIONS

LES PERSONES
fem les associacions

Contacta amb
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ORGANITZA:

COL·LABORA
Consell Municipal d’Associacions
de Barcelona – CMAB

Participació i Associacionisme
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VINE, MIRA, DIGUES, ESCOLTA

de serveis a les associacions
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Telèfon 932 564 118
Adreça electrònica: tjussana@bcn.cat

OFEREIX, PROMOU, PREGUNTA, MOTIVA, RESPON, PROVOCA, CREIX

Inscripcions

www.bcn.cat

Què és?

Novetats

Destinataris

Persones vinculades a una asEnguany el Fòrum presenta
El Fòrum Primavera Assosociació, professionals
diverses novetats: tres dies de
ciacions forma part de
relacionats amb la participació
debats i reflexió i nous
l’agenda associativa de la ciutat
ciutadana, persones no assocanals de participació a través
com un espai de trobada, de
ciades interessades pels afers
de Facebook i de Twitter abans,
reflexió, d’intercanvi de copúblics, estudiants de les cièndurant i després de cada acte.
neixements i d’aprenentatge
cies socials i la comunicació...
compartit.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Parlar avui d’associacions és parlar d’aprofundiment democràtic perquè
les entitats són un dels instruments més emprats per la ciutadania per
fer sentir la seva veu. A través de les associacions, els ciutadans i les
ciutadanes que viuen o fan vida a Barcelona ajuden a consolidar-la
com a ciutat dinàmica, oberta, cosmopolita i compromesa.
Des de l’Ajuntament volem contribuir a fer visible la gran
pluralitat de realitats i sensibilitats que configuren el moviment
associatiu. És per això que al 16è Fòrum de la Primavera de les
Associacions, que enguany se celebrarà sota el lema “Les persones fem
les associacions”, es debatrà sobre tots aquells temes que afecten el
moviment associatiu, com el paper de les associacions en la construcció
de ciutadania o els diferents col·lectius de persones que conformen les
entitats i la manera de donar-se a conèixer a la societat. En definitiva,
elements clau en el seu present i, especialment, en el seu futur.
La promoció de l’associacionisme és una opció estratègica i
llargament exercida per l’Ajuntament de Barcelona. A més, la participació
ciutadana a través del moviment associatiu, en les més de 4.300 entitats
de la ciutat, és una necessitat. La col·laboració entre el sector públic
i la ciutadania no solament permet eixamplar el llindar de les actuacions
municipals, sinó també respondre millor als nous problemes i corrents
socials que van sorgint a la nostra ciutat.
Us convido a assistir al 16è Fòrum de la Primavera de les
Associacions, alhora que us dono les gràcies per ajudar-nos a seguir
construint la Barcelona cohesionada, inclusiva i solidària que tots i
totes desitgem.
Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona

Dijous 29 d’abril

Dijous 20 de maig

Dijous 27 de maig

El paper de les associacions en
la construcció de ciutadania.
Quines són les vies d’entrada
a l’associacionisme? Com podem fer les associacions més
atractives?

El rol de les persones en les
associacions; quins perfils hi
conviuen i quines relacions s’hi
estableixen.

Una bona comunicació, clau
per a les entitats. Eines i perspectives per a la comunicació
associativa.

18.00 h
CONFERÈNCIA
Les relacions entre els diferents
perfils de persones que participen
a les entitats
Joan Botella
Catedràtic de Ciència Política
de la UAB. Exdegà del Col·legi
de Politòlegs i Sociòlegs de
Catalunya.

18.00 h
CONFERÈNCIA
Les associacions 2.0, un pas
necessari
Sergio Cortés
Soci i director de la consultoria
Cink, Shaking Business.

18.00 h
INAUGURACIÓ
Ramon Nicolau
Comissionat de l'Alcaldia per
a la Participació Ciutadana.
Lídia Marimon
Membre de la Comissió Permanent del CMAB.
18.15 h
CONFERÈNCIA
Les persones, les associacions, els
moviments socials i la ciutadania
Xavier Godàs
Sociòleg. Cap del Gabinet de
la 2a Tinència d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Barcelona.
19.45 h
PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES
Gestió del canvi a l’Ateneu
Barcelonès
Pep Montes
Gestor cultural. Exgerent de
l’Ateneu Barcelonès (2005-2009).

19.30 h
DEBAT
Rols i funcions, com es reparteixen
entre els diferents perfils d’una
entitat?
Jordi Gusi
Gerent d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)
Daniel Jorquera
President de l’Associació Casal
dels Infants.
Mercè Andrés
Voluntària de la Coordinadora
d’Entitats del Poble Sec.

19.30 h
DEBAT
Les associacions i els mitjans de
comunicació: una relació possible?
Enric Frigola
Secretari del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Francesc Hernández
Codirector de SOLÉ & HERNÁNDEZ
Consultors de Comunicació.
David Domingo
Observatori de la Comunicació
Local (InCom-UAB).
CLOENDA
Carles Martí
1r Tinent d'Alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona.
Enric Francès
Vicepresident del CMAB.

