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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 4.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica 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 i són portadors i protagonistes d'aquest tipus de patrimoni immaterial. 
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: 

La vida associativa, entesa com a voluntat dels ciutadans de crear i transmetre lliurement uns valors i uns símbols que neixen tant de les arrels com de 
les experiències pròpies (individuals i col·lectives), transformadores de les formes de vida, és una de les característiques més significatives del 
patrimoni cultural immaterial de Catalunya. 
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. 
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 creu 
necessari atorgar el màxim protagonisme possible al món associatiu, per treballar conjuntament en benefici de les persones i de la societat. Això es 
materialitza en diverses mesures com són: a) Destacar el valor del món associatiu com a dinamitzador econòmic i actor del procés d'identitat nacional. 
b) Reconèixer, donar visibilitat i difondre les aportacions de l'associacionisme. 
c) 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. 
d) Potenciar la interrelació i interacció entre el teixit associatiu, i d'aquest amb els ens locals, promovent el treball cooperatiu i en xarxa, i donant suport 
a l'enfortiment de les federacions i, especialment, a les confederacions, com a estructures aglutinadores. 
e) 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, de reestructuració del Departament de Cultura. 

Missió 
Preservar, promoure, enfortir i donar a conèixer 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 (OE4.1) 
 1. Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes 
 2. Mantenir el volum de digitalització de fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional 

3. Aprofundir en el coneixement, recerca i difusió del patrimoni etnològic mitjançant l'ampliació i suport a l'activitat de la Xarxa Territorial de 
l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 

· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE4.2) 
 1. Mantenir el nombre d'iniciatives de producció i/o d'exhibició d'espectacles i exposicions impulsats per associacions i fundacions culturals 

2. Assegurar el suport als projectes impulsats per entitats federacions i confederacions, i incrementar el suport a les inversions en els 
equipaments relacionats amb la cultura popular i tradicional 

 3. Incentivar les xarxes de treball entre el sector professional i l'associatiu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa 
· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació (OE4.3) 
 1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural 
 2. Impulsar accions de difusió de l'associacionisme cultural, a través d'ajudes a festivals i trobades nacionals de cultura popular 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Festivals i trobades de cultura popular i tradicional 
subvencionades

Nombre OE4.3 52,00 56,00 58,00 60,00

2. Entitats membres de la Xarxa de l'Observatori del Patrimoni 
Etnològic i Immaterial 

Nombre OE4.1  25,00 25,00

3. Nombre d'equipaments culturals associatius beneficiats per 
ajudes biennals per a inversions 

Nombre OE4.2   40,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 198.264,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.237.197,46
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.185.000,00
6 Inversions reals 4.000,00
7 Transferències de capital 800.000,00
8 Variació d'actius financers 200.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 6.624.461,46

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

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE4.2) 
 3. Incentivar les xarxes de treball entre el sector professional i l'associatiu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Públic assistent en espais tancats a Mediterrània - Fira 
d'Espectacles d'Arrel Tradicional 

Nombre OE4.2 13.037,00  13.000,00 10.500,00

2. Companyies actuant a la Fira Mediterrània Nombre OE4.2 107,00  115,00 130,00

3. Professionals d'altres països participants en el marc de la 
Fira Mediterrània de Manresa 

Nombre OE4.2  137,00 180,00

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Potenciació de la capacitat d'exportació d'artistes i cultura catalana. 
2. Foment de la interconnexió de la cultura tradicional, el treball comunitari, la participació i la base social de la cultura 
3. Potenciació de la creació, la contractació i la circulació de projectes que uneixin la creació contemporània i la cultura d'arrel. 
4. Coorganització dels premis "Teresa Rebull" al millor projecte de producció musical en cultura popular. 
5. Organització de diferents taules de pensament entorn la cultura popular. 
6. Coorganització del novè Concurs Sons de la Mediterrània, per a grups emergents de música d'arrel. 
7. Col·laboració amb els Premis Zirkòlika de circ 
8. Col·laboradors al Premi Delfí Colomé per a noves creacions de dansa d'arrel tradicional 
9. Comissaris de l'Smithsonian Folklife Festival en què Catalunya serà cultura convidada l'any 2018. 

10. Col·laboració amb l'Aplec Internacional - Adifolk per a la presència al festival de la República Txeca, Colours of Ostrava.
11. Acolliment de la V edició de l'Hummus Mediterrània, Off de la Fira Mediterrània de Manresa. 
12. Acolliment del +diterrània, 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 198.264,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 717.399,53
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 915.663,53

Llocs de treball pressupostats del gestor 5


