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ARA ÉS L’HORA” DE L’AS

+RECONEIXEMENT +FINA
Ω Cal reivindicar l’associacionisme com l’eina per facilitar que milers de persones
segueixin fent accions col·
lectives per fer realitat la diversitat de somnis, anhels i
desitjos dels ciutadans i ciutadanes del nostre país!
“Si, ara és l’hora dels i de les activistes que
apropem la cultura a la ciutadania, dels
veïns i veïnes que lluitem per tenir barris més
dignes, de la gent que organitzem les festes
populars i les festes majors, dels milers de joves
que ens impliquem, és l’hora de la gent gran
activa que encara tenim moltes coses a dir i a
fer, és l’hora dels i les militants que lluitem per
la defensa dels drets civils, polítics i socials, de
la ciutadania que ens trobem per divertir-nos
tot imaginant una ciutat més humana, dels
voluntaris i voluntàries que aportem el nostre
temps per donar suport a les persones que més
ho necessiten, de les persones que imaginem
un món més just i que construïm alternatives davant la crisi”. Aquestes paraules les
vam sentir per primer cop al manifest de
cloenda del 2n Congrés d’Associacions de
Barcelona (maig 2011). Aquest va ser un
procés amb la participació de prop de mil
persones en representació de més de 450
associacions de la ciutat de Barcelona. Un
procés que es va concretar amb 177 propostes per a la millora de l’associacionisme
a partir de tres grans eixos que vertebren
les vindicacions de l’associacionisme. El
reconeixement de l’associacionisme; la millora del finançament de les associacions;
i l’ús d’equipaments, locals i espai públic
per part de les associacions.
Malgrat el pas del temps, aquestes paraules continuen sent vàlides i, sobretot,
les reivindicacions continuen sent necessàries. L’associacionisme pot sobreviure
si al districte Ciutat Vella una associació
ha de pagar prop de 7001 a l’Ajuntament
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SSOCIACIONISME!

ANÇAMENT +ESPAIS

per fer ús de l’espai públic i fer un acte
pels infants al carrer? Podem permetre
que lleis pensades per a regular activitats
empresarials ens portin a què organitzar
una ballada de sardanes en l’espai públic
pugui arribar a significar prop de 3.0001
entre assegurances, lavabos, etc.? Ens
podem permetre un règim fiscal que ens
tracta com empreses?
Això que passa a Barcelona es podria
fer extensible a altres pobles del nostre
país. Per això cal seguir treballant plegats/
des per prioritzar una agenda política conjunta de l’associacionisme del país que ens
permeti vertebrar i reivindicar l’associacionisme. Aquesta agenda conjunta es podria
iniciar amb aquests eixos de treball:
1. Fer front a lleis, com la Llei d’Espectacles 11/209, que dificulten la nostra activitat associativa o impulsar
canvis legislatius com una nova Llei
d’Associacions.
2. U
 n nou marc fiscal per les associacions que ens resulti més favorable i
no ens tracti com empreses. No pot
ser que moltes associacions hagin
modificat la seva forma jurídica per
gaudir de beneficis fiscals en detriment de la qualitat democràtica.

“Cal seguir treballant
plegats/des per prioritzar una agenda
política conjunta de
l’associacionisme del
país que ens permeti
vertebrar i reivindicar
l’associacionisme.”
3. L’ús col·lectiu dels espais i dels
equipaments públics. Les associacions necessitem locals, ja siguin
públics o privats, i també necessitem recuperar el carrer com a espai
de trobada de les persones i com a
espai de convivència i cohesió social,
com un espai generador d’identitats
col·lectives i de sentiment de pertinença a la comunitat.
4. El reconeixement de l’administració
pública. Volem una administració
valenta que vulgui fer l’aposta per la
millora del sector associatiu, ja que
som corresponsables de l’esdevenir

social. No totes les associacions
treballen per l’interès públic, el
reconeixement de l’administració
pública ha de ser per aquelles que
estan més enllà de les associacions
que tenen un interès privat. Una administració valenta que definís uns
criteris en l’àmbit de país i impulsi
Plans locals de foment de l’Associacionisme en l’àmbit de país.
5. El reconeixement explícit dels
voluntaris, de les voluntàries, dels
socis i les sòcies, ja que són el nostre
capital social. Per això és bàsic que
les nostres associacions treballin per
promoure la implicació dels socis i
sòcies en l’exercici dels seus drets i
deures per tal de millorar les nostres
organitzacions tot construint ciutadania activa i compromesa. Tan sols
així, fomentarem la nostra capacitat
d’incidència en la governabilitat de
la nostra ciutat i, sens dubte, en la
millora de la qualitat democràtica
del nostre país.
6. Un Codi Ètic de les Associacions
del país. Malauradament no totes
les associacions volem impulsar els
valors democràtics donant protagonisme a les nostres bases socials.
Per això hem de vetllar per eines de
bon govern i transparència entre les
mateixes associacions com el Codi
Ètic de les Associacions.
Per tot això, esdevé imprescindible
recollir la demanda conjunta que diferents
organitzacions del país vam elaborar en
el posicionament conjunt davant la llei de
voluntariat on es fa una crida a l’associacionisme a col·laborar conjuntament per
potenciar un espai de treball compartit
de promoció de l’associacionisme. Ara és
l’hora de l’associacionisme, ara ens toca a
nosaltres!
Miquel Àngel Aragón
C
 onsell d’Associacions de Barcelona
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