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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 
 
Pla de Govern:  1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 4.Accentuar el valor de cohesió social de l'associacionisme cultural, fomentant-ne la participació ciutadana a tot el territori 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El moviment associatiu català gaudeix d'una àmplia i dilatada trajectòria històrica, però possiblement mai havia assolit uns nivells de creixement i 
d'implantació social com a l'actualitat. 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 i Associacionisme Cultural 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 colꞏlaboració 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 colꞏlaboració 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. 
Un cop assolides les fites i reptes plantejats pel Pla de l'Associacionisme Cultural, aprovat pel Departament de Cultura l'any 2013, cal continuar 
avançant en la línia de la planificació i estructuració d'accions polítiques, però també tècniques i de foment, que facilitin la consolidació i la presència 
activa de l'associacionisme cultural a la societat actual. 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 continuar 
unes dinàmiques decidides de 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 treballar per eradicar la precarietat de mitjans i 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; Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català; Decret 164/2019, de 16 de juliol, 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 amb la finalitat de posar en valor el paper de l'associacionisme en l'accés i participació ciutadana en l'activitat cultural 
de caràcter comunitari i en la construcció del capital social. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ 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. 
ꞏ 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. 
ꞏ 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.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Festivals i trobades de cultura popular i tradicional 
subvencionades 

Nombre OE4.3 79,00 78,00 80,00 85,00

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

Nombre OE4.1 22,00 22,00 24,00 24,00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 264.970,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.432.628,90
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 5.628.000,00
6 Inversions reals 24.680,72
7 Transferències de capital 80.000,00
8 Variació d'actius financers 200.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.630.279,62
 

Llocs de treball pressupostats del programa 6
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : CU14. DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Activitats de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial Nombre OE4.1 195,00 158,00 220,00 220,00

2. Nombre de digitalitzacions del Centre de documentació de 
cultura popular i tradicional 

Nombre OE4.1 68.150,00 64.406,00 40.000,00 40.000,00

3. Nombre d'alumnes dels Campus de Cultura Popular Nombre OE4.3 424,00 405,00 450,00 420,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència a l'OSIC per les convocatòries de subvencions d'aquest àmbit i programa. 
2. Transferència a la Fira Mediterrània per a les seves activitats en l'àmbit de cultura popular. 
3. Contribució al coneixement de la cultura popular i divulgació dels seus estudis. 
4. Impuls de la investigació, preservació, increment, difusió i catalogació de fons del Centre de Documentació de Patrimoni Etnològic. 
5. Transferència a l'Institut Ramon Muntaner per a les seves activitats en l'àmbit de la cultura popular. 
6. Garantir cobertura d'accidents a les colles de foc, bestiari, castellers i falcons i suport a federacions i confederacions. 
7. Organització i suport a activitats formatives en matèria de cultura popular i associacionisme. 
8. Iniciatives per a inventariar i catalogar els béns del patrimoni etnològic moble, i el catàleg festiu de Catalunya. 
9. Colꞏlaboració amb les corporacions locals en les seves activitats de difusió en matèria de Cultura Popular i Tradicional Catalana. 

10. Elaboració del Pla Nacional de Recerca en l'àmbit del Patrimoni Etnològic i Immaterial. 
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 777.500,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 6.163.000,00
6 Inversions reals 24.680,72
7 Transferències de capital 80.000,00
8 Variació d'actius financers 200.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.245.180,72
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ 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. 
ꞏ 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. 
ꞏ 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.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria 
d'associacionisme i cultura popular 

Nombre OE4.1 599,00 767,00 850,00 800,00

2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria 
d'associacionisme i cultura popular 

Nombre OE4.1 409,00 484,00 575,00 545,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencions per a activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme. 
2. Subvencions per la formació, inventari, catalogació i digitalització de fons documental. 
3. Subvencions per a la producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. 
4. Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional. 
5. Subvencions a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana. 
6. Subvencions a la producció d'espectacles i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. 
7. Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya 
8. Beques per pràctiques en tractament documentació inventari i catalogació de fons en àmbit de cultura popular i patrimoni etnològic 
9. Subvencions a projectes d'inventari en l'àmbit del patrimoni etnològic. 

10. Subvencions a entitats i ens locals per elements inscrits a la UNESCO Patrimoni Immaterial. 
11. Subvencions per a inversions en elements BCIN-ZEI (pluriennal). 
12. Subvencions nominatives: Confederació Sardanista de Catalunya, Moviment Coral Català, UdL, URV i ENS. 

  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.890.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 80.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.970.000,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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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 
ꞏ 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. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

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

Nombre OE4.2 9.462,00 9.657,00 9.500,00 9.650,00

2. Companyies actuant a la Fira Mediterrània Nombre OE4.2 125,00 116,00 125,00 120,00

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

Nombre OE4.2 171,00 166,00 175,00 175,00

4. Professionals acreditats a la Fira Mediterrània de Manresa Nombre OE4.2   1.110,00

5. Entitats professionals acreditades a la Fira Mediterrània de 
Manresa 

Nombre OE4.2   605,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Potenciació de la capacitat d'exportació d'artistes i de la cultura catalana. 
2. Activitats d'interconnexió de tendències i idees en l'àmbit de la cultura tradicional, el treball comunitari, la participació, etc. 
3. Foment de projectes que uneixin la creació contemporània amb la cultura d’arrel per potenciar-ne la contractació i circulació. 
4. Comunicació de diferents accions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
5. Coorganització del premi "Teresa Rebull" al millor projecte de producció musical en cultura popular. 
6. Organització de diferents taules de pensament al voltant de la cultura popular. 
7. Coorganització del 13é Concurs Sons de la Mediterrània, obert a grups i solistes de folk i música d’arrel de la Mediterrània. 
8. Colꞏlaboració amb els Premis Zirkòlika de circ i amb el Premi Delfí Colomé per a noves creacions de dansa d’arrel tradicional. 
9. VIII edició de l'Hummus Mediterrani, Off de la Fira Mediterrània de Manresa que programen música de pura arrel. 

10. Acolliment del +diterrània, l'aparador de les activitats dels agents culturals del territori immediat i les entitats locals. 
11. Mostra de grups amateurs de teatre de la Catalunya Central. 
12. Circuit estepa mediterrània per a les noves fronteres per a la música d’arrel. 
13. Programació integrada per propostes que parteixen de l'arrel tradicional com a motor creatiu. 

  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 264.970,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 655.128,90
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 920.098,90
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 6
 


