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L’Ens de l’Associacionisme Cultural Català és una iniciativa de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, el Moviment Coral Català, la 

Federació Catalana de Societats Musicals, la Confederació Sardanista de Catalunya, l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, l’Agrupament d’Esbarts 

Dansaires, el Gran Orient de Catalunya, l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, la Federació 

Catalana de Pessebristes, ADIFOLK, la Fundació Paco Candel, la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, la Federació Catalana de Catifaires, la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona 

Vella i La Casa dels Entremesos, l’Associació Catalana de Puntaires, , la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO, la Federació Catalana dels Tres 

Tombs, l’Associació d’Establiments Emblemàtics, la Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya, la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, la 

Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, la Federació Catalana del Joc Tradicional, la Federació de Cors de Clavé i la Federació d’Escudelles, Ranxos i 

Sopes Històriques de Catalunya, Federació Catalana de Passions, Federació Tres Tombs Sant Antoni de Barcelona 

 

PROJECTE DE LLEI DEL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME 

 

Idees-força proposades per l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català: 

1. Cal distingir millor el model de l’associacionisme cultural vers el del voluntariat 

social. 

 

2. El món cultural no està ben representat en el Consell de l’Associacionisme i el 

Voluntariat de Catalunya.  

 

3. El text incideix massa en els procediments que han de seguir les entitats, i massa 

poc en les condicions objectives (finançament, equipaments, normativa) que 

poden facilitar les administracions.  

 

4. En un context de dependència de les entitats a les ajudes públiques, el foment dels 

partenariats publico-socials pot anar en detriment de l’automomia de les 

associacions.  

 

5. La normativa no preveu ajudes de suport i professionalització de les federacions. 

 

6. Oposició al reconeixement de grups i plataformes informals en una llei de foment 

de l’associacionisme.  

 

7. Es valoren positivament les mesures de simplificació administrativa en la 

comptabilitat de les entitats. Es considera que també s’han de reduir els tràmits 

per poder organitzar activitats al carrer.  

 

8. S’exigeix que les mesures de foment econòmic tinguin caràcter universal, no en 

puguin ser beneficiàries únicament les Entitats d’Interès Culturals o les 

reconegudes amb la Declaració d’Utilitat Pública.  

 

9. Propostes de millores per a facilitar l’ús d’equipaments associatius: discriminació 

positiva en concursos públics, desgravacions fiscals i cessió d’equipaments 

municipals per a coordinadores municipals. 

 

10. Necessitat que la Generalitat es comprometi a fer estudis periòdics en profunditat 

per conèixer les fortaleses i debilitats de l’associacionisme.  
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