
 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

586 

 

AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 3.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural i del món associatiu 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Avui l'associacionisme cultural té un nou context i, també, necessitats diferents. En una societat globalitzada i immersa en una greu crisi econòmica, 
l'associacionisme cultural pot ser un element d'identificació i facilitador a l'hora de crear sentiments de pertinença, gràcies a valors que li són propis 
com la cohesió social i la convivència cívica, la integració de col·lectius desfavorits, el civisme i la promoció de la llengua o la comunicació plural i 
intergeneracional.  La creació l'any 2013 de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals és el millor instrument per a 
impulsar i aplicar les polítiques públiques específiques en l'àmbit de l'associacionisme cultural. Però també  per assumir funcions en matèria d'acció 
territorial i cooperació cultural amb l'Administració local en aquells àmbits no assignats a cap altra Direcció General L'objectiu, doncs, és promocionar 
una cultura popular reflex de la societat en la que es desenvolupa, i en la que d'una banda s'estudiï, documenti i preservi i transmeti el patrimoni 
cultural immaterial però, de l'altra, es potenciï un procés de modernització de la imatge pública de les tradicions, es treballi per aprovar un Pla Nacional 
d'Associacionisme Cultural, així com establir mecanismes de cooperació entre els ens locals i el teixit associatiu i modernitzar la gestió associativa i 
millorar els recursos materials, la difusió de les activitats i els equipaments disponibles. 
 

Població objectiu: 
La pràctica totalitat de la població de Catalunya  agrupada, fonamentalment, en les entitats que conformen el teixit associatiu. Aquest abast es 
complementa a través dels canals de col·laboració que s’estableixin amb l’Administració Local. 

Descripció detallada de la necessitat: 
El món de la cultura popular no ha parat de créixer durant aquests anys i ha estat capaç d'avançar cap a un públic més ampli en les seves 
manifestacions, fent possible el diàleg intergeneracional i contribuint a la integració social de les persones d'origen estranger. Des de l'Administració 
tenim l'obligació de fer-los costat en aquest procés integrador i dinamitzador. 
Les polítiques públiques, per tant, ja no poden ser les mateixes de fa vint anys. S'imposen noves línies de treball i d'estreta col·laboració amb les 
entitats associatives i l'Administració Local; línies àgils, eficaces i amb una gran capacitat d'adaptació, que facin més visible l'eficiència, la vitalitat i la 
transversalitat de la cultura popular: la nostra relació amb les entitats ha de ser menys intervencionista i molt més facilitadora. 
Les directrius que elaborem hauran de prioritzar els ajuts als projectes d'àmbit nacional i supracomarcals i aquells destinats a la creació d'oportunitats 
laborals i rendiments econòmics en els sectors de la cultura popular i l'associacionisme. Cal treballar per eradicar la precarietat de mitjans i, mentre les 
condicions socioeconòmiqes no ho permetin, afavorir el treball i els projectes en xarxa dins del sector associatiu. 
La intervenció pública en relació amb la cultura popular i tradicional abasta més de 12.000 entitats populars repartides arreu de Catalunya, amb més 
de 900.000 persones (gestors, actuants, directius...), implicades directament en la seva gestió, classificades els àmbits sectorials següents: artesania 
de la festa, ateneus, castellers, centres d'estudi, cant coral, dansa, festes, foc, gegants, música i teatre. 
La Catalunya d'avui és dipositària d'un ric llegat en matèria de tradicions i cultura popular, un llegat amb singularitat pròpia dins del patrimoni universal. 
Aquesta herència ens dóna un dels segells identitari amb més arrelament social i assegura la continuïtat i fortalesa de la nostra catalanitat. 
L'associacionisme cultural, que té les seves arrels en aquest patrimoni, és la més ferma expressió de la cultura cívica, nascuda en el si del poble. Els 
recursos públics que s'hi destinen són una inversió en creativitat i riquesa social. Per cada euro invertit, l'associacionisme aporta un valor i una 
rendibilitat 10 vegades superior, que reverteixen directament en la riquesa del país. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural (DOGC núm. 1719); Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del Patrimoni Cultural Català; Decret 304/2011, de 29 de març de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 89/2013, de 29 de 
gener, d'estructuració del Departament de Cultura. 

Missió 
Promoure la cultura popular i tradicional i l’associacionisme cultural, així com l’acció territorial i la cooperació cultural amb l’administració local en 
aquells àmbits no atribuïts a cap altre òrgan o entitat del Departament de Cultura. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic (OE3.5) 
 1. Mantenir el volum de digitalització de fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional. 
 2. Mantenir el suport  a projectes territorials de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. 
 3. Mantenir la catalogació de bens del patrimoni etnològic moble. 
 4. Generar fins a tres accions de projecció exterior del patrimoni immaterial català (Fira Mediterrània) 
 5. Generar una acció de cooperació entre territoris amb mostres declarades per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. 
· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE3.6) 
 1. Mantenir el nombre d’iniciatives de producció i/o exhibició d’espectacles i exposicions. 
 2. Mantenir el suport als projectes federatius i d’àmbit territorial nacional relacionats amb la cultura popular i tradicional. 
 3. Incrementar un 50 % els speed-dating en la Llotja Professional (Fira Mediterrània) 
 4. Incrementar un 50 % els network meetings en la Llotja Professional (Fira Mediterrània) 
 5. Incrementar un 10% la representativitat del sector professional en la Taula Estable de treball (Fira Mediterrània) 
 6. Programar dos laboratoris de cooperació entre el sector professional i l’associatiu (Fira Mediterrània) 
· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació (OE3.7) 
 1. Mantenir l’activitat formativa en matèria de cultura popular i de l’associacionisme cultural. 
 2. Mantenir el nombre de festivals i trobades nacionals de cultura popular. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Festivals i trobades de cultura popular i tradicional 
subvencionades Nombre OE3.7  30,00 30,00

2. Espectacles de cultura popular i tradicional subvencionats Nombre OE3.6  14,00 15,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 214.365,90
2 Despeses corrents de béns i serveis 949.227,85
3 Despeses financeres 50,00
4 Transferències corrents 3.368.964,00
6 Inversions reals 2.000,00
7 Transferències de capital 718.158,10
8 Variació d'actius financers 200.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 5.452.765,85

 

Llocs de treball pressupostats del programa 5
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8240. Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània Subsector: Fund 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic (OE3.5) 
 4. Generar fins a tres accions de projecció exterior del patrimoni immaterial català (Fira Mediterrània) 
 5. Generar una acció de cooperació entre territoris amb mostres declarades per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. 
· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE3.6) 
 3. Incrementar un 50 % els speed-dating en la Llotja Professional (Fira Mediterrània) 
 4. Incrementar un 50 % els network meetings en la Llotja Professional (Fira Mediterrània) 
 5. Incrementar un 10% la representativitat del sector professional en la Taula Estable de treball (Fira Mediterrània) 
 6. Programar dos laboratoris de cooperació entre el sector professional i l’associatiu (Fira Mediterrània) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014  
Real Real Previst Previst 

1. Accions de projecció exterior del patrimoni immaterial català 
(Fira Mediterrània) Nombre OE3.5  3,00 3,00

2. Acció de cooperació entre diferents territoris que comptin 
amb mostres declarades per UNESCO com a Patrimoni 
Immaterial 

Sí(1)/No
(0) OE3.5  1,00 1,00

3. Accions de cooperació entre el sector professional i 
l'associatiu (Fira Mediterrània) Nombre OE3.6  2,00 2,00

4. Associacions professionals representades en la Taula estable 
de treball (Fira Mediterrània) Nombre OE3.6  7,00 7,00

5. Nombre d'speed-datings en la Llotja Professional (Fira 
Mediterrània) Nombre OE3.6  12,00 135,00

6. Nombre de network meetings en la Llotja Professional (Fira 
Mediterrània) Nombre OE3.6  12,00 25,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Organització de la 16a Fira Mediterrània de Manresa. 
2. Programa d’internacionalització d’artistes catalans. 
3. Comunicació de diferents accions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
4. Coorganització de la convocatòria de la Beca d’Innovació en Cultura Popular. 
5. Cooperació amb el Fòrum Casteller de Valls per a difusió dels castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. 
6. Cooperació amb el Concurs Off de calle de Saragossa 
7. Cooperació amb el Centre Penitenciari Lledoners per a accions de dinamització comunitària. 
8. Cooperació amb els Premis Zirkòlica de circ. 
9. Cooperacions amb la UC3M i la Fundació Universitària del Bages per a l’estudi d'impacte sobre la Fira Mediterrània. 

10. Organització de la Taula estable de treball amb el sector artístic professional 
11. Cooperació amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Manresa per al programa "L'Hora del Pati" 

  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 214.365,90
2 Despeses corrents de béns i serveis 738.214,09
3 Despeses financeres 50,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 952.629,99

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 5
 




