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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
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:
Malgrat la llarga tradició històrica, és en el moment actual quan el moviment associatiu català ha assolit les majors cotes de creixement i d'implantació 
social. L'associacionisme cultural és una part molt important i activa d'aquest moviment  i representa una mostra de com la societat civil s'organitza per 
a dur a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents àmbits, des del voluntarisme i la participació. També cal subratllar 
l'estreta relació que hi ha entre l'associacionisme cultural i el calendari festiu, pel fet que una bona part d'aquest associacionisme s'articula al voltant de 
les festes populars i tradicionals. 
La globalització i la crisi econòmica són factors amb una gran incidència en la societat actual. Els valors socials i patrimonials de l'associacionisme 
cultural són elements de cohesió, de  construcció i de recuperació cultural i personal, i que ajuden a fixar valors i tradicions i a crear sentiments de 
pertinença. La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals té per objecte impulsar les polítiques necessàries per tal de 
contribuir a la consecució d'aquests objectius: promocionar una cultura popular reflex de la societat en la que es desenvolupa i potenciar un procés de 
modernització de la imatge pública de les tradicions, en col·laboració amb el sector associatiu i l'administració local. 
 

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’estableixen amb l’Administració Local. 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'associacionisme cultural, en diferents formes i concrecions, ha estat molt present en la societat catalana, especialment durant els segles XIX i XX, 
quan va arribar al seu apogeu, i és una gran escola de civisme, solidaritat i catalanitat, un moviment portador de valors humans, socials i de país. 
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la 
cohesió social i de ser unes grans transformadores de l'espai públic. 
Han desenvolupat una funció organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles en els processos de participació 
ciutadana, però també en la recuperació de la cultura popular i tradicional. 
El món associatiu s'enfronta ara a nous reptes derivats, fonamentalment, dels canvis demogràfics i econòmics esdevinguts durant els darrers anys, i 
les polítiques públiques també han de canviar per facilitar la pervivència i l'enfortiment de la tasca associativa. 
El Pla de l'Associacionisme Cultural, aprovat pel Departament de Cultura, es proposa com un instrument de planificació i d'estructuració de les futures 
accions polítiques vinculades a l'associacionisme i a la cultura popular. Partint del reconeixement de la important tasca que duu a terme el gruix 
d'entitats culturals, i de la seva aportació a la societat catalana, el Govern vol atorgar més protagonisme al món associatiu per treballar conjuntament 
en benefici de les persones i de la societat. Això es materialitza en diverses mesures com són: a) Reconèixer, donar visibilitat i difondre les aportacions 
de l'associacionisme.. b) Impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del teixit associatiu cultural de Catalunya posant al seu abast eines i 
recursos per facilitar-ne l'activitat. 
c) Potenciar la interrelació i interacció entre el teixit associatiu, promovent el treball cooperatiu i en xarxa, i donant suport a l'enfortiment de les 
federacions com a estructures aglutinadores. 
d) Implementar la coordinació institucional en les accions que tinguin presents els valors que identifiquen les associacions culturals. 
Per aconseguir aquests objectius s'impulsaran iniciatives de caràcter normatiu i legislatiu, però també es desplegaran activitats de preservació, de 
difusió i de foment. Cal reballar per eradicar la precarietat de mitjans i, mentre les condicions socioeconòmiques no ho permetin, afavorir el treball i els 
projectes en xarxa dins del sector associatiu. 
 

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 vinculats a la recerca i a l’inventari del patrimoni immaterial. 
 3. Produir i donar suport a l’edició i difusió de treballs i materials relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. 
 4. Generar fins a tres accions de projecció exterior del patrimoni immaterial català 
 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 la catalogació de bens del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes. 
 2. Mantenir el nombre d’iniciatives de producció i/o exhibició d’espectacles i exposicions. 
 3. Mantenir el suport als projectes federatius i projectes  d’àmbit territorial nacional relacionats amb la cultura popular i tradicional. 
 4. Mantenir el suport a les entitats que impulsen projectes d’abast local i supralocal relacionats amb la cultura popular i tradicional. 
 5. Mantenir al 100% de reunions ràpides (speed-dating) que es realitzen a la Llotja Professional de la Fira Mediterrània 
 6. Mantenir al 100% les presentacions de projectes que tenen lloc a la Llotja Professional 
 7. Incrementar un 10% de la representativitat del sector professional en les Jornades Professionals de la Fira Mediterrània 
 8. Incentivar les xarxes de treball entre el sector professional i l'associatiu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa 
 9. Dinamitzar el Pla d'Acció Internacional que desenvolupa la Fira, com a un dels eixos principals de treball. 
· 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, de trobades nacionals  i de congressos de cultura popular. 
 3. Impulsar i col·laborar en accions de difusió de l’associacionisme cultural. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Projectes territorials de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i 
Immaterial Nombre OE3.7 12,00 12,00 12,00 12,00

2. Assistents a activitats formatives organitzades i/o 
subvencionades en matèria de cultura popular i 
associacionisme 

Nombre OE3.6 845,00 820,00 600,00 420,00

3. Documents digitalitzats de fons documentals especialitzats 
en cultura popular i tradicional Nombre OE3.5 5.000,00 22.000,00 5.000,00

4. Figures d'imatgeria festiva catalogades Nombre OE3.5 117,00 100,00 50,00
5. Exposicions organitzades o subvencionades sobre cultura 
popular i tradicional Nombre OE3.5 18,00 12,00 17,00

6. Festivals i trobades de cultura popular i tradicional 
subvencionades Nombre OE3.7 47,00 30,00 55,00

7. Espectacles de cultura popular i tradicional subvencionats Nombre OE3.6 38,00 15,00 15,00

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 193.269,83
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.213.357,48
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 3.395.788,47
6 Inversions reals 4.000,00
7 Transferències de capital 621.847,39
8 Variació d'actius financers 200.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 5.628.263,17

 

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 
 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) 
 5. Mantenir al 100% de reunions ràpides (speed-dating) que es realitzen a la Llotja Professional de la Fira Mediterrània 
 6. Mantenir al 100% les presentacions de projectes que tenen lloc a la Llotja Professional 
 7. Incrementar un 10% de la representativitat del sector professional en les Jornades Professionals de la Fira Mediterrània 
 8. Incentivar les xarxes de treball entre el sector professional i l'associatiu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa 
 9. Dinamitzar el Pla d'Acció Internacional que desenvolupa la Fira, com a un dels eixos principals de treball. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

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

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

4. Associacions professionals representades en el marc de la 
Fira Mediterrània de Manresa Nombre OE3.6 7,00 7,00 9,00

5. Nombre de reunions ràpides (speed-datings) en la Llotja 
Professional (Fira Mediterrània) Nombre OE3.6 15,00 135,00 135,00

6. Nombre de presentacions (network meetings) en la Llotja 
Professional de la Fira Mediterrània Nombre OE3.6 24,00 25,00 25,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Organització de la 18a 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 Concurs Off de calle de Saragossa 
6. Cooperació amb el Centre Penitenciari Quatre Camins per a accions de dinamització comunitària 
7. Cooperació amb els Premis Zirkòlika de circ 
8. Organització de diferents taules de pensament entorn la cultura popular i la world music 
9. Cooperació amb el Col·legi d'Arquitectes de la Catalunya Central per al programa “L'Hora del Pati” 

10. Acollir l'edició Off de la Fira Mediterrània que la conformen dues programacions: L'Hummus Mediterrani i el Concurs Sons 
11. Acollir el +diterrània, l'aparador de les activitats dels agents culturals del territori immediat i les entitats locals 

  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 193.269,83
2 Despeses corrents de béns i serveis 824.857,48
3 Despeses financeres 0,00
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 1.018.127,31

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 5
 




