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Índex

L’Ens de Comunicació Associativa canvia el seu nom pel d’Ens de l’Associacionisme 
Cultural Català, fruit del procés de fusió amb la Confederació d’Agrupacions de 
Cultura Tradicional Catalana pel procediment d’absorció. 

L’ENS és una iniciativa de la Federació de Cors de Clavé, la Federació de Grups Amateurs 
de Teatre de Catalunya, el Moviment Coral Català, la Federació Catalana de Societats 
Musicals, la Federació Sardanista de Catalunya, la Fundació La Roda, 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 Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya, el Moviment Laic i Progressista, la Fundació Paco Candel, la 
Coordinadora de Pastorets de Catalunya, la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, 
el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, la Federació Catalana de Catifaires, la Coordinadora de Gegants i Bestiari 
de Ciutat Vella / La Casa dels Entremesos, l’Associació Catalana de Puntaires, Xarxa 
Ateneu i Casals de Joves de Catalunya.

Està representat al Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i és membre del Consell de l’Associacionisme i 
Voluntariat de Catalunya i del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona, és soci 
de la Cooperativa Financera COOP57 i és membre actiu de les Taules del Tercer 
Sector.

Edita la publicació semestral en format de paper CANEMÀS, revista de pensament 
associatiu i, conjuntament amb l’associació Heptàgon de Projectes Culturals, 
la publicació virtual quinzenal TORNAVEU, Associacionisme i Cultura. Així 
mateix, gestiona el fons editorial de la revista VIA FORA! Publicació per a la gent 
culturalment activa.

Desenvolupa i gestiona conjuntament amb l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta 
i Mitjans Digitals el BANC DIGITAL DE CONTINGUTS CULTURALS, eina gratuïta 
al servei dels mitjans de comunicació, així com l’AGENDA DE L’ENS i el portal 
cultural de XARXANET.

L’ENS té conveni de col·laboració amb: Consell d’Associacions de Barcelona, Obra 
Cultural de l’Alguer, Fundació Congrés de Cultura Catalana, Xarxa Audiovisual 
Local, Projecte Heptàgon, Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals, 
Òmnium Cultural, Agència Catalana de Notícies, Associació Catalana de Premsa 
Comarcal, Fundació Jaume Casademont, VilaWeb, Projecte ARÇ Cooperativa i 
Coop57-Enllaç.

La seva junta directiva i equip de treball està format per:  Antoni Carné –Federació de 
Cors de Clavé– (president), Josep Rafecas –Federació de Grups Amateurs de Teatre de 
Catalunya– (vicepresident primer), Antoni Àrias –Confederació d’Agrupacions de Cultura 
Tradicional Catalana– (vicepresident segon), Ricard Cerdan –Agrupació del Bestiari 
Festiu i Popular de Catalunya– (secretari), Josep Maria de Ramon –Coordinadora de 
Pastorets de Catalunya– (tresorer), Amadeu Ribas –Agrupació de Colles de Geganters 
de Catalunya– (vocal), Josep Antoni Viana –Federació Catalana de Societats Musicals– 
(vocal), Josep Ma Cortés –Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya– (vocal), 
Mirna Gabaldà –Confederació d’Agrupacions de Cultura Tradicional Catalana– (vocal), 
Pere-Joan Pujol (assessor), Pere Baltà (assessor).

Carles Almécija, Joan Antoni Guerrero, Assumpta Torrent (comunicació)

Joan-Ramon Gordo (coordinador general)

Ens podeu trobar a la Pl. Víctor Balaguer 5, 5è, 08003 Barcelona, el Barcelonès.

Telf. (34) 93 269 10 42

premsa@ens.cat, info@ens.cat, info@tornaveu.cat www.ens.cat, www.tornaveu.cat, 
www.agendaens.cat, Twitter (@Tornaveu) i Facebook (Tornaveu).

Disseny: Faino comunicació s.l.

Maquetació i impresió: Rúbrica Editorial.
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Presentació

Fent camí plegats
Tal com podeu comprovar a la memòria que teniu a les vostres mans, durant 
aquest any 2012 hem desenvolupat des de l’ENS tot un seguit d’accions, 
algunes d’elles vinculades a projectes consolidats en el temps, tals com el 
web corporatiu, TORNAVEU, Canemàs, Agenda de l’ENS, portal cultural de 
XARXANET... i d’altres de nova creació que venen a reforçar els que ja teníem 
en marxa i/o incorporen nous aspectes i actuacions. 

Hem afegit a les presentacions de cadascuna de les entitats membres, a allò 
de caràcter general, la informació del que cadascuna ha realitzat durant l’any 
de més significatiu, com a mostra global del que ha significat l’activitat i la vida 
associativa d’aquestes vint-i-cinc entitats de segon nivell que conformem l’ENS.

2012 ha estat l’any que hem rebut el nostre primer premi, el que atorga la 
Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, el premi Arlequí. I hem 
de dir que ens ha causat una profunda alegria rebre’l i poder-lo compartir amb 
tot un seguit d’iniciatives i entitats que ens han precedit així com amb tots els 
membres de l’ENS.

Hem de tenir molt clar que l’ENS és la nostra eina de defensa dels interessos 
comuns, d’allò que cadascú desenvolupa pel seu compte però que necessita ser 
visualitzat conjuntament amb la resta d’iniciatives associatives culturals i que 
d’aquesta forma adquireix de més sentit i rellevància.

Hem augmentat de nombre de socis i també temàticament. Hem incorporat la 
nova figura d’entitat adherida, amb la voluntat de generar espais de col·laboració 
i de relació.

Per acabar, volem compartir amb tots vosaltres la necessitat que des dels 
nostres col·lectius afrontem la greu situació que estem travessant com a país, 
tant des del punt de vista nacional, com des del punt de vista social i cultural. 
Crec fermament que no ens podem permetre de ser passius davant els 
esdeveniments que estan passant i que des de l’associacionisme compromès 
tenim una responsabilitat i una necessitat de marcar pauta, d’implicar-nos a 
la nostra manera, amb el convenciment que no podem delegar sinó que ens 
hem de posicionar, d’exigir-nos i exigir, de donar, de ser generosos i alhora 
associativament actius.

Antoni Carné i Parramón 
President de l’Ens de Comunicació Associativa
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Assemblea general ordinària de 2012 al Palau de la Generalitat.
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Federació de Cors 
de Clavé

President: Josep Cruells

Pl. Víctor Balaguer 5, 4t
08003 Barcelona,
El Barcelonès
Tel.: (+34) 93 319 97 77
Fax: (+34) 93 319 76 22
secretaria@josepanselmclave.cat
www.josepanselmclave.cat

Concert de la Mercè. Plaça de la Catedral de Barcelona. (Fot. A.C.)

Històricament, la Federació de Cors de Clavé té els seus orígens a l’Asociación 
Euterpense impulsada per Josep Anselm Clavé el 1860. Després de diverses 
vicissituds, el 1936 totes les agrupacions corals es van fusionar i la majoria 
de cors van constituir la Federació Euterpense de Cors i Orfeons de Clavé. 
Actualment acull més de 150 entitats, totes elles amb coral, que conformen un 
molt important col·lectiu de cantaires, cap a 5.600, i innombrables socis, ja que 
la majoria d’aquestes entitats són continuadores d’aquelles societats musicals 
amb una gran implantació social, fins al punt d’haver estat, moltes d’elles i 
en el seu moment, les precursores de molts ateneus, fet que explica que a 
l’actualitat siguin propietaris d’immobles que donen resposta a les necessitats 
municipals de sales d’actes, teatres, etcètera, i comparteixin entre els seus 
socis altres activitats socioculturals.

La FCC també té una accentuada presència a la Catalunya Nord que, amb 
les corals federades a la demarcació, treballa per la divulgació de la música 
catalana i l’aprofundiment del coneixement de la nostra llengua. Per gestionar 
millor la seva presència al territori francès, es va constituir la Federació de 
Cors de Clavé Catalunya Nord, amb personalitat jurídica pròpia.

Activitats i projectes més significatius:

Volem parlar d’objectius assolits durant l’any 2012 perquè malgrat la crisi 
econòmica i social que viu el país, la nostra organització històricament sempre 
ha treballat en pro del cantaire, entitats associades i ciutadania en general en 
un to positiu i volgudament participatiu.  Així, les accions dutes a terme han 
girat a l’entorn de la formació, la divulgació, la perseveració de la tradició, el 
coneixement i reconeixement d’entitats i persones que amb tenacitat dediquen 
el seu esforç al moviment claverià i, amb una clara aposta per concórrer a una 
millor cohesió social, conferir als nostres concerts un marcat color festiu i 
participatiu, amb criteris d’innovació i millor qualitat interpretativa i d’aquesta 
manera augmentar el nombre de participants i públic.

La Federació organitza les seves pròpies activitats, participa i acompanya 
les iniciatives de les entitats associades i de la Federació de Cors de Clavé 
Catalunya Nord i té una presència significada amb actes organitzats per 
institucions públiques i civils a les quals és convidada. En el capítol de la 
formació i divulgació, l’exposició Clavé i la seva època, concebuda durant 
les celebracions de l’Any Clavé, ha estat present en locals d’exposicions; s’han 
impartit conferències sobre els orígens del cant coral i beneficis del fet de 
cantar, a més de presentar l’edició del llibre Caramelles i caramellaires i editar 
un número especial de la revista L’Aurora de Clavé a la Catalunya Nord, amb la 
finalitat de remarcar la figura i l’aportació sociocultural del Mestre. Entesos de 
la nostra federació han participat de manera activa al Mediterranean Choral 
Fòrum organitzat pel MCC.

Per primera vegada s’ha lliurat la medalla d’or de la Federació a persones 
meritòries en un acte celebrat al Palau de la Música, i com ve sent habitual 
també s’ha reconegut l’esforç a les persones que dediquen 25 i 50 anys de la 
seva vida al cant coral. En el mateix espai s’ha celebrat la 1a Mostra de Cors 
de la FCC.

La federació ha organitzat cantades de caramelles a Ciutat Vella per mantenir 
viva i present la tradició a la ciutat de Barcelona i també ha donat suport a 
la tradició a poblacions com Ponteillà (Goigs dels ous), Sentemenat, Calafell 
(XXXIII Trobada de Caramelles), Llers, o al mateix barri de la Barceloneta, 
a Barcelona. A la població de Prada (Conflent) la formació federativa de 
Catalunya Nord reuneix les seves 22 corals federades per celebrar la seva 
diada anual i que suma a l’entorn d’un miler de persones entre cantaires i públic. 
El concert de La Mercè, a Barcelona, esdevé ja tradicional i d’una important 
concurrència. Enguany i per primera vegada, els carrers de Barcelona han 
acollit tot un seguit de concerts nadalencs protagonitzats per diferents corals 
d’arreu del territori.

En l’àmbit institucional assenyalem els actes de cloenda dels 100 anys de 
la SC l’Aliança (La Garriga), els 125 anys de la SC La Industrial (Sabadell), 
la celebració dels 150 anys de la SC El Penedès (Vilafranca del Penedès), 
l’homenatge a Josep A. Clavé i cantaires traspassats, la celebració de la Diada 
Nacional i els concerts al Palau de la Generalitat pels actes de lliurament del 
Premi Internacional de Catalunya, lliurament de Creus de Sant Jordi i Medalles 
d’Or de la Generalitat.
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Moviment Coral 
Català

President: Martí Ferrer

Pl. de Víctor Balaguer, 5, 6è 
08003 Barcelona / el Barcelonès
Tlf.:  (+34) 93 319 67 28
mcc@mcc.cat
info@mcc.cat
www.mcc.cat

El Moviment Coral Català és la confederació que des del 1995 agrupa a 
les federacions corals de Catalunya: Corals Joves de Catalunya, Federació 
Catalana de Pueri Cantores, Federació de Cors de Clavé, Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya, Federació de Cors de Clavé Catalunya Nord, 
Agrupació Coral de les Comarques Gironines, Associació Musical de Mestres 
Directors i Federació de Corals de les Illes Balears. Representa més de 700 
entitats corals i uns 30.000 cantaires disseminats per tot el territori català.

Coordina l’activitat de totes les federacions i garanteix la representativitat de 
Catalunya en organismes internacionals, el Moviment és membre d’organismes 
internacionals com la European Choral Association-Europa Cantat, la 
Federació Internacional de Música Coral i el Consell Europeu i Internacional 
de Música. Alhora és la seu de l’Oficina pel Cant Coral de la Mediterrània.

Activitats i projectes més significatius:

Convenció 2012 del Cant Coral a Catalunya. Celebració de la primera 
convenció de cant coral a Catalunya amb un interessant debat sobre la 
formació de directors, presentacions de novetats editorials i una especial 
promoció del festival Europa Cantat de Torino 2012 (Barcelona, 14/01/2012).

Protagonistes d’un número de l’European Choral Magazine. Martí Ferrer, 
com a president del Moviment Coral Català i responsable de la MOCS, va ser 
l’editor convidat per a la primera edició de la revista d’Europa Cantat dedicada 
al tema de la intergeneracionalitat i la seva relació amb el cant coral, coincidint 
amb l’Any Europeu per a la gent gran activa i la cooperació entre generacions. 

Coordinació de la sol·licitud de la subvenció del programa Cultura de la Unió 
Europea. L’oficina de la MOCS segueix essent soci coordinador del projecte 
europeu Hearts in Harmony – EUNIS (Xarxa Europea per a la Inclusió a través 
del cant coral). Es tracta d’un projecte format per 6 socis de 4 països diferents 
i per uns altres 6 socis associats. 

IV Conferència Cant Coral i Inclusió (Barcelona, 17/03/2012). Aquesta edició 
es va centrar en la intergeneracionalitat i el cant coral. Els sis conferenciants 
internacionals van compartir amb l’audiència experiències i mètodes per a 
treballar amb gent gran i cantaires de totes les edats. 

Fòrum Europeu de la Música (Istanbul, 19-22/04/2012). Martí Ferrer i Marina 
Velázquez van participar activament en aquest fòrum i en l’assemblea del 
Consell Europeu de la Música.

Reunions amb eurodiputats per l’accés al programa CREATIVE de la Unió 
Europea. Es van dur a terme diverses reunions amb eurodiputats catalans per tal 
d’aconseguir l’accés al programa CREATIVE de l’ECA-EC, EMC i MCC. També es 
van entregar preguntes parlamentàries per presentar-les a la Comissió Europea. 

Hearts in Harmony (Novi Sad, 15-17/06/2012). Martí Ferrer participa com a 
director i conferenciant en aquest festival. En el marc del festival tenen lloc 
diverses reunions de treball del projecte Hearts in Harmony – EUNIS.

Festival Europa Cantat (Torino, 27/07-05/08/2012). La delegació catala-
noparlant va ser la segona més nombrosa després de la italiana. Es pot parlar 
d’un veritable èxit de participació catalana, tant pel que fa a cantaires i corals 
com pel que fa al nivell de l’staff (amb quatre persones dins: Marina Velázquez, 
Montserrat Gual, Xavier Baulies i Núria Tura) com a la qualitat dels directors 
(Daniel Mestre, Elisenda Carrasco i Martí Ferrer i Juli Hurtado). 

Promoció de l’oficina MOCS i de l’ECA-CE (Xipre, 28-30/9/2012). Martí 
Ferrer visita de nou Xipre en el marc de l’Euro-Arab Expo Music per enfortir 
les relacions entre l’EMC-IMC. També participa com a conferenciant en dues 
xerrades: “el lobby i la recaptació de fons en temps de crisi” i “la coordinació de 
les organitzacions corals a la zona de la Mediterrània”. Es va aprofitar el viatge 
per fer nous contactes i promoure l’ECA-EC. A més, Martí Ferrer va participar 
a la reunió de junta de l’Euro-Arab Youth Music Centre.

V Mediterranean Choral Forum (Girona, 12-14/10/2012). Reunió d’experts en 
cant coral de la zona de la Mediterrània. Els temes que es van tractar van ser: 
“estratègies i mètodes per a l’estudi quantitatiu i qualitatiu de la pràctica coral 

Mediterranean Choral Forum. Octubre de 2012.
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en països mediterranis” i “per un manual de diplomàcia i bones pràctiques per a 
l’organització d’activitats corals a la Mediterrània”, amb la participació d’experts 
provinents de Jordània, Tunísia, Itàlia, França, Bulgària, Alemanya i Líban, entre 
altres països participants. 

Fira de la Mediterrània (Manresa, 8-11/11/2012). El MCC va donar suport a 
totes les activitats corals que es van dur a terme a la Fira de Manresa a través 
d’Espai A. També es va fer la presentació de l’oficina MOCS i la xarxa Arianna, 
la Xarxa Mediterrània de Cultura i Patrimoni, a la Casa dels Entremesos de 
Barcelona i es va promocionar la Setmana Cantant de Vic, del 22 al 29 de juliol 
de 2013, i la Mediterranean Voices Conference de Girona, del 29 de juliol al 2 
d’agost de 2013.

Presència a l’assemblea de l’ECA-EV (Toulouse, 17-18/11/2012). Una 
nombrosa delegació catalana amb representants del SCIC (Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya), FCC (Federació de Cors de Clavé), FCEC 
(Federació Catalana d’Entitats Corals), MCC (Moviment Coral Català) i corals 
individuals, va participar a l’assemblea general de l’ECA-EC on es va escollir 
Martí Ferrer nou membre de la junta i Elisenda Carrasco, membre de la 
Comissió Musical de l’ECA-EC. A més, l’assemblea també va ser un bon marc 
per a la presentació i promoció de les properes activitats corals de caràcter 
internacional que tindran lloc a Catalunya.

Mediterranean Voices Conference. Durant tot aquest any, estem treballant 
en la Conferència Veus de la Mediterrània que se celebrarà a Girona del 29 de 
juliol al 2 d’agost de 2013.

El Comitè Executiu es va reunir a Barcelona el 30 d’abril i el 15 d’octubre del 2012, 
i tornarà a fer el proper febrer 2013. El Comitè Artístic es va reunir en el marc del 
V Mediterranean Choral Forum que es va celebrar a Girona el passat octubre.

Des de setembre de l’any passat, Maria Elvira de Bolós es va unir a l’equip de 
MOCS i treballa en el projecte des de Girona. 

Federació de Grups 
Amateurs de Teatre 
de Catalunya

President: Josep Rafecas

Gran Via de les Corts 
Catalanes, 608, 1r C
08007 Barcelona, el Barcelonès
Tel.: (+34) 93 317 18 09 
Fax: (+34) 93 301 91 30
administracio@teatreamateur.com
www.teatreamateur.com 

La Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya fou fundada 
el novembre de 1985, dins del context del Congrés de Cultura Catalana. 
Actualment la formen 300 entitats que abasten un col·lectiu de 12.000 persones.

Geogràficament la seva presència està a tot Catalunya i està relacionada amb 
la Confederación de Teatro Amateur.

Activitats i projectes més significatius:

Hem donat cabuda, amb l’ajut econòmic d’entitats i les aportacions dels grups, 
a aquelles activitats que ens són característiques. Hem vençut el desànim per 
la crisi que molt sovint ens ofega i hem ofert un munt de propostes que han 
estat ben rebudes. No estem quiets! 

X Mostra Nacional de Teatre Amateur a Pineda de Mar. Prop de cinquanta 
espectacles de teatre tradicional, infantil, de carrer, dansa, musicals, de gran 
i petit format. Som referent ja dins el teatre amateur: la seva qualitat i la forta 
implicació del públic fan de tot plegat una barreja que ens porta a mirar 
endavant amb optimisme.

IX Mostra de Teatre Infantil. A Sant Vicenç de Castellet. Tot un èxit de 
participació, per bé que no és feina senzilla per als organitzadors encabir tants 
grups en tan poc temps. Una activitat en auge,  que demana obrir pas cap a una 
mostra de teatre juvenil.

XXII Trobada de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. Organitzada per la 
coordinadora del Baix Ebre i Montsià, a Deltebre i Sant Jaume d’Enveja, i amb la 
participació dels grups federats, sota el títol “Un Pont de Teatre” en referència 
al riu Ebre. Diversió i amistat en són trets propis i en aquest cas tampoc no hi 
van faltar. La Sega va ser una de les activitats més ben valorades. 

Premis Arlequí. Corresponents al 2011, els premiats van ser: Ens de 
l’Associacionisme Cultural Català, premi a l’entitat. Josep Bertomeu, premi a la 

Jacquinot. Pineda 2012. (Fot. Montserrat Condominas)
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Federació Catalana 
de Societats 
Musicals

President: Antoni Ortiz

Apartat de Correus 23
43870 Amposta
El Montsià 
Tel.: (+34) 606 43 59 14
info@fcsocietatsmusicals.org
www.fcsocietatsmusicals.org/ 

Fundada el 20 de juny de 1981 a Sant Carles de la Ràpita, compta amb 42 
societats musicals associades a tot Catalunya.

Més de 1.800 músics en actiu i 3.500 deixebles de disciplines musicals diverses, 
directament relacionats amb les entitats federades i amb escoles de música, 
amb més de 6.500 membres, és el col·lectiu que abasta aquesta federació.

Geogràficament parlant, les seves societats musicals es troben principalment a 
les comarques de Tarragona, a les Terres de l’Ebre, concretament. No obstant, 
a les comarques de Barcelona també hi ha un important grup d’entitats 
federades. També a Lleida hi ha una formació federada.

La Federació Catalana de Societats Musicals va ser una de les cinc 
federacions fundadores de la Confederació Espanyola de Societats Musicals.

Activitats i projectes més significatius:

XXXI Trobada Nacional de Bandes de Música de Catalunya. Una Trobada 
diferent, condicionada per la pluja. El  dissabte 29 de setembre de 2012, la  
Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM) celebrà a Tarragona  la 
XXXI Trobada Nacional de Bandes de Música de Catalunya,  amb l’actuació de 
prop de 1.500 músics de tot el país. L’esdeveniment de la Trobada, una de les 
activitats més preuades i de dimensió més popular  que realitza anualment la 
FCSM, tingué lloc a la ciutat de Tarragona, capital de la cultura catalana 2012. 

En aquesta ocasió, la Banda amfitriona de tot l’esdeveniment va ser la Banda Unió 
Musical de Tarragona (BUMT), que va acollir  35 bandes de música federades de 
tot el país. Estava prevista una cercavila per la Rambla Nova de Tarragona que 
va haver de ser cancel·lada, atesa la forta pluja que durant tot el dia va estar 
descarregant a Tarragona ciutat i a gran part del territori català. Malgrat aquesta 
eventualitat meteorològica, o precisament per això, va demostrar-se la imaginació 
i la capacitat d’organització de la BUMT. Els organitzadors, en contacte permanent 
amb responsables de l’Ajuntament de Tarragona, van canviar la cercavila per 
un concert conjunt i multitudinari en el Camp de Mart de la ciutat. Aquesta 
instal·lació municipal, va acollir sota els seus grans envelats totes les bandes i el 
públic assistent. Més de 1.200 persones del públic es van poder aixoplugar en 
aquelles instal·lacions. Amb la presència de l’Alcalde de Tarragona, el Director 
General de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya, el 

persona. Esteve Polls, premi al professional. Foment Cultural de la Parròquia de 
Súria, premi al grup amateur. ADETCA – Catalunya aixeca el teló, premi especial. 

Cursets de formació. La Federació, a través de les seves coordinadores 
principalment, n’organitza de tot tipus: escenografia, il·luminació, maquillatge, 
dicció, interpretació, etc. La seva durada és d’un cap de setmana i l’assistència i 
l’interès que demostren els grups participants resulten molt satisfactoris. 

Espai A. S’ha facilitat l’accés de grups a prendre part d’aquesta iniciativa de la 
Direcció General de Cultura Popular i Tradicional i coordinada per la Federació 
d’Ateneus, on participem amb altres federacions. El principal objectiu d’aquest 
treball en xarxa és el de crear una programació estable d’arts escèniques arreu de 
Catalunya.

Conveni Euro Regió Mediterrània Pirineus. Un cop signat el conveni de 
col·laboració ja s’han dut a terme contactes i visites. Hi ha hagut una representació 
a cada regió i se n’esperen més durant aquest any. Els signants del Conveni han 
estat la Unió Regional de FNCTA Midi-Pyrénées i la nostra Federació.

Espectacles professionals. S’ha seguit oferint als grups l’assistència a 
espectacles fets per professionals a preus reduïts. 

Rodes i Mostres. Durant tot l’any es dóna suport a les coordinadores per 
organitzar les rodes i mostres que tant èxit solen tenir. Una manera còmoda de 
veure teatre fet per amateurs a diferents poblacions. 

Universitat Catalana d’Estiu. El grup ACR de Fals va actuar-hi en representació 
de la Federació.

Confederación Española de Teatro Amateur. Se segueix formant part de 
la CETA amb un nou impuls, per promoure el teatre amateur en els àmbits 
nacional i internacional (IATA).

XXXII Trobada Nacional de Bandes de Catalunya. (Fot. Josep Viana)
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Agrupament 
d’Esbarts 
Dansaires

President: Jordi Núñez

C. València 558, 6è 1a
08026 Barcelona
El Barcelonès
Tel. i fax.: (+34) 93 245 61 65 
agrupament@agrupament.com
www.esbarts.cat

L’Agrupament d’Esbarts Dansaires va néixer com a continuïtat de l’àmbit Dansa/
Esbarts del I Congrés de Cultura Tradicional i Popular convocat pel Servei de 
Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya l’any 1985, celebrat a Manresa, 
amb una ferma voluntat de respecte vers la personalitat, tendència, filosofia 
i els objectius particulars de cadascun dels esbarts, per agrupar i coordinar 
les necessitats, les inquietuds i els anhels de tots, amb l’objectiu d’ésser útil als 
esbarts i a la gent que els componen i sobretot reforçar la tasca que fan per tal de 
dignificar i divulgar la dansa catalana.

L’Agrupament d’Esbarts Dansaires el formen 130 entitats associades, a banda de 
33 membres que ho són a títol individual.

Activitats i projectes més significatius:

Els esdeveniments propis dels esbarts són les actuacions, els espectacles estrenats 
i viatges per actuacions. Hi ha prop d’un miler de ballades que s’han organitzat a 
disset països d’Europa.

El Punt Informatiu (butlletí d’informació mensual), ha arribat a la edició número 
200. Cal esmentar que són 200 mesos d’informació, és enviat a milers d’adreces 
electròniques amb un format nou i modern.

President de la FCSM, el president de l’ENS i altres personalitats, les bandes 
de música van poder fer la seva actuació de forma individual a l’escenari habilitat 
a l’efecte. Així, totes les bandes pogueren escoltar la banda actuant sobre 
l’escenari, cosa que va propiciar l’intercanvi d’experiències musicals en un entorn 
de germanor festiu, amb un contacte molt proper amb el públic assistent,  que ni 
els elements adversos no van poder deslluir.

També hi va haver una singularitat més en aquest  important esdeveniment  per 
a la FCSM:  la interpretació conjunta d’una peça entre tots els participants. 
Efectivament, no podia faltar a Tarragona un tractament especial a l’esperit del 
pasdoble “Amparito Roca”, peça  mundialment famosa composada per Jaume 
Teixidor, barceloní resident a València. Aquesta obra, tan fortament arrelada 
a la ciutat de Tarragona i a les festes de Santa Tecla, va ser interpretada per 
tots els músics de totes les Bandes de Música Catalanes que participaven en  
la XXXI Trobada, que van retre amb la seva interpretació un homenatge a la 
ciutat de Tarragona i als tarragonins. També va ser un èxit total la interpretació 
d’aquesta peça. L’ambient i les ganes de gaudir de la música superaren amb 
escreix les condicions acústiques i ambientals del moment.

Així doncs, una diada per recordar, tant per la seva organització com pel seu 
ressò i la qualitat musical dels intèrprets participants i on es va poder demostrar 
el vell adagi que resa:  “A mal temps, bona cara”.

El XI Festival de Bandes de Música Catalanes. Va comptar amb la  participació de 
la Banda Municipal de Música d’Alcanar (degana de Catalunya), la Banda Municipal 
de Música de Tortosa i la Banda de Música de la Unió Musical de Tarragona. 

El 15 de juliol de 2012, la Federació Catalana de Societats Musicals organitzà 
el Festival que aplega tres bandes del País per a gaudir de la música i mostrar la 
bona feina que fan aquestes entitats culturals. 

Enguany la Banda Municipal de Música d’Alcanar, la més antiga del Principat 
amb 167 anys d’història, ens va oferir tres obres molt ben interpretades. La 
Banda Municipal de Música de Tortosa, amb 70 anys d’història i la Banda de 
Música de la Unió Musical de Tarragona, amb 20,  van posar colofó a un festival 
de molta qualitat. Així, les bandes de música catalanes, al llarg d’un segle i mig, 
han fet cultura, interrelació, identitat, i integració. Han fet País. Però encara fan i 
faran molta feina: ensenyar valors, educació i respecte per la Cultura. El Festival 
de Bandes de Música Catalanes és un bon exemple d’aquesta feina ben feta.  

Master Class per a músics d’entitats federades. L’aspecte formatiu  en les 
Escoles de Música de les Societats Musicals és un pilar fonamental de les 
activitats desenvolupades per aquestes entitats. La Federació Catalana de 
Societats Musicals, col·labora en aquest àmbit, organitza Master Classes de 
diferents instruments, impartides per mestres professionals de reconegut 
prestigi arreu del panorama musical de Catalunya i internacionals.

Seminari d’indumentària. (Fot. Josep Campos)
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Federació 
Sardanista de 
Catalunya

President: Joaquim Rucabado

C. Virgili, 28 baixos, local 8-9
08030 Barcelona
El Barcelonès
Tel.: (+34) 93 319 76 37 
info@fed.sardanista.cat 
http://fed.sardanista.cat/

La Federació Sardanista de Catalunya es va fundar l’any 1990 amb l’objectiu 
de cohesionar la tasca de foment de la sardana a tot el país, donant suport a 
l’esforç fet al llarg de molts anys per nombroses associacions i col·lectius i per 
tal de canalitzar i coordinar les inquietuds i iniciatives a l’entorn del ball de la 
sardana en particular i, per extensió, de la música per a cobla.

Al llarg de 15 anys s’han adscrit a la Federació 273 entitats i 81 informadors 
d’arreu de Catalunya, dedicats a promoure i divulgar el fet sardanista com un 
dels elements consubstancials de la dinàmica cultural del país.

Activitats i projectes més significatius:

Presentació Guia d’Aplecs. La Guia d’Aplecs serveix de referència pels 
sardanistes d’arreu per seguir la temporada d’aplecs. S’expliciten en ordre 
cronològic i alfabètic fins a 173 aplecs. També proporciona informacions 
d’interès, com ara el contacte amb diverses cobles.

Aquesta va ser l’11a edició de la Guia d’Aplecs i es va presentar a Tarragona el 
12 de febrer.

Certamen La Sardana de l’Any. El Concert-Final de la 23a edició del concurs 
de La Sardana de l’Any 2011 es va celebrar el 12 de maig al teatre de la Llotja - 
Palau de Congressos de Lleida. S’hi va oferir una primera part en què les cobles 
Bellpuig Cobla i Jovenívola de Sabadell van interpretar les 10 sardanes finalistes, 
triades segons les votacions dels oients de 34 emissores que van retransmetre les 
eliminatòries, juntament amb els vots recaptats mitjançant la web del concurs. A la 
mitja part els assistents van poder votar les tres obres que més els havien agradat.

La segona part va comptar amb l’estrena de dues obres a càrrec de l’Orquestra Julià 
Carbonell, juntament amb les cobles. En primer lloc es va poder escoltar ‘Camí de 
haikus’ de Francesc Cassú. L’altra peça nova va ser ‘La processó’, de Xavier Pagès. 
Les altres composicions de l’espectacle van ser ‘Empúries’, d‘Eduard Toldrà i el 
‘Caprice núm. 1 op. A-14’ de Joan Manén, amb Joan Espina com a violí solista.

Al final del concert es van fer públics els guanyadors del Premi Popular (‘Lleida 
Sardanista 2011’, de Martí de Joan) i del Premi de la crítica (‘Sardanes a l’ONCE’, 
de Jordi Paulí)

La final de La Sardana de l’Any.

El mes de febrer, 10 esbarts van actuar a l’espai de la Catedral de Barcelona amb 
motiu de les Festes de Santa Eulàlia amb milers d’espectadors i amb participants 
únicament de les seccions infantils i juvenils dels esbarts de Barcelona i amb recital 
de música en viu durant les tres actuacions, que es feren en dos dies.

Molts esbarts programaren pel dia 29 d’abril un espectacle amb motiu del Dia 
Internacional de la Dansa.

Així mateix, molts esbarts s’han vinculat a les representacions dels Pastorets, cosa 
que ha ajudat a enriquir l’espectacle amb les danses.

Edició de dos CD, l’un amb el títol Creacions de Salvador Melo i l’altre amb 
músiques de les comarques tarragonines, d’acord amb els seminaris del mestre 
Josep Bargalló.

Realització de 3 seminaris monogràfics amb una assistència de més de 50 
representants d’esbarts en cadascun d’ells. Dos foren dedicats a la indumentària, 
a càrrec de Pau Hernàndez, i un tercer a la il·luminació, a càrrec de Francesc Elias.

La nit d’en Jaume Guasch (Teatre Metropol de Tarragona), homenatge al mestre 
traspassat amb la participació de sis esbarts.

Festes de la Mercè. Actuacions a l’escenari del Parc de la Ciutadella amb cobla, 
sota la direcció musical de Jordi Núñez i l’artística de Montserrat Colomé.

Universitat Catalana d’Estiu. Actuació de l’Esbart Maragall.

Homenatge a Albert Sans amb motiu del seu 80è Aniversari. El 13 de maig se li 
va fer un homenatge a la seva vila de Rubí. L’Agrupament li va lliurar un guardó 
honorífic per la seva brillant trajectòria, també foren lliurats uns guardons als 
esbarts que feien anys i als familiars del mestre Salvador Melo, a títol pòstum.

Espai A. Han participat en la seva primera edició 4 esbarts dins de l’apartat de 
dansa, que han actuat en espais (ateneus) on no és habitual la seva programació.

Presència a 6 festivals internacionals de dansa.
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Capital de la Sardana. La Federació Sardanista de Catalunya, la Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya i l’Obra del Ballet Popular s’ajunten per primera vegada 
per crear un nou concepte: el de la Capital de la Sardana. És un nou projecte que 
vol convertir una població en punt de trobada obligat per als sardanistes i no 
sardanistes per les activitats lúdiques que s’hi programaran.

Així, el dimarts 24 d’abril a les 19.00 h, a la Sala d’Actes del Palau Marc, seu de 
la conselleria de Cultura, es va presentar el nou projecte amb la presència del 
conseller de Cultura, Ferran Mascarell. La població com a seu d’aquesta primera 
edició del 2013 és Arenys de Munt.

Premis Capital de la Sardana. Els “Premis Capital de la Sardana” volen premiar 
les persones, entitats i institucions que han desenvolupat diverses accions 
en favor de la sardana i la dansa catalana. Enguany s’han lliurat a l’Auditori de 
l’ONCE, aquest passat 16 de novembre. 

Existeixen dues categories: les Medalles al Mèrit i els Premis Capital de la 
Sardana. Enguany alguns dels premiats van ser Pilar Rahola, el Club Super3 i  
l’Auditori de Barcelona, entre d’altres.

Durant l’esdeveniment es va comunicar oficialment que la ciutat de Barcelona 
serà la Capital de la Sardana 2014, emmarcada en els actes de la commemoració 
dels 300 anys de la derrota de 1714. 

Dia Universal de la Sardana. El diumenge 17 de juny es va celebrar el Dia 
Universal de la Sardana i a totes les ballades de Catalunya, Andorra i el Rosselló 
va sonar una mateixa sardana unitària: ‘El saltiró de la cardina’, de Vicenç Bou. 
L’elecció d’aquesta peça clàssica corresponia al cinquantenari de la mort del seu 
compositor i al centenari de la seva estrena.

Infosardana. S’ha seguit elaborant mensualment el newsletter de notícies i 
agenda d’activitats Infosardana. L’agenda s’actualitza cada dia i està penjada a 
www.fed.sardanista.cat. En aquest sentit, l’agenda està vinculada amb l’agenda 
de l’ENS, que s’actualitza automàticament cada nit en base a les informacions 
sardanistes de www.fed.sardanista.cat. 

Fundació La Roda

Presidenta: Lluïsa Celades

C. Sèquia, 9-11
08003 Barcelona
El Barcelonès
Tel.: (+34) 414 72 01
Fax: (+34) 414 77 05
administracio@fundaciolaroda.cat
www.fundaciolaroda.cat 

La Fundació La Roda treballa des dels inicis de la seva trajectòria, l’any 1977, colze 
a colze amb entitats que atenen els infants, els joves i els veïns dels barris amb més 
reptes en la cohesió social. En la majoria dels casos s’ocupen d’infants i joves que 
estan en el llindar de l’exclusió social o bé que ja l’han traspassat. A banda dels 
recursos de tipus social que han de menester i que aporten les administracions 
respectives, necessiten recursos culturals i socioeducatius per completar i 
reforçar la seva actuació educativa i d’integració. Les entitats beneficiàries de 
la programació estan situades en barris amb molta població castellanoparlant i 
nouvinguda, amb població en risc d’exclusió social mancada de recursos educatius 
i formatius. Són 81 entitats, en 35 municipis, que es dediquen a formar en valors 
de convivència i participació i que reforcen una tasca de dinamització de la vida 
social, cultural i associativa als barris amb més reptes de cohesió social.

Activitats i projectes més significatius:

Programació als barris. Espectacles de circ, titelles, màgia, animació i animació 
amb escuma i jocs 

Programació de tallers. Programació de tallers, monogràfics i cursos de 
formació pràctica relacionats amb les arts escèniques, les festes populars i 
altres camps de la cultura com a eines socioeducatives.

Programa Comunica’t. Comunica‘t és un projecte que vol fomentar l’ús del 
català oral en l’entorn de les tecnologies de la comunicació, tot afavorint la 
difusió de la feina del món associatiu i de tot allò que pugui ser d’interès als 
barris o ciutats dels grups de treball dels adolescents i joves participants.

Programa de vídeo participatiu. La realització de documentals participatius 
permet analitzar el món que ens envolta i implicar-nos-hi. 

Programa de tallers de circ social. Formació en tècniques de circ que 
transmeten valors com la disciplina i l’esforç i afavorir la cohesió de grup. 

Karoli, l’home roda. (Fot. Albert Torres)



12 ens de l’associacionisme cultural català • memòria 2012

Agrupació 
de Colles de 
Geganters de 
Catalunya

President: David Roy

La Nau · C. Anselm Clavé, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat
El Baix Llobregat
Tel.: (+34) 93 685 80 00 (ext. 1755)
agrupacio@gegants.cat
www.gegants.cat

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya és una entitat federativa 
que agrupa a la majoria d’associacions que es dediquen a l’activitat gegantera 
a Catalunya (365 entitats).

Té també associats a la resta de Països Catalans i a l’estranger. La tasca de 
l’agrupació inclou a més de la part festiva, la divulgació, conservació i estudi 
del món dels gegants. Es dedica especial atenció a la millora qualitativa de la 
música popular i ball de gegants, organitza cursos i assessorament als geganters.

Aquest col·lectiu de més de 3.000 gegants mou entre 20.000 i 25.000 persones, 
agrupades en 500 entitats que mantenen una activitat continuada al llarg de 
l’any (més de 1.000 actes). Entre elles s’interrelacionen a través de més de 350 
trobades anuals. Malgrat que existeixen algunes entitats no federades, totes 
reconeixen l’Agrupació com el referent per a la projecció del món geganter.

L’any 2000 la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya el Premi Nacional de Cultura Popular.

Activitats i projectes més significatius:

Són moltes les activitats geganteres que es porten a terme durant tot l’any. Però 
en aquestes línies destacarem les més importants que hi ha hagut durant l’any 
2012.

Les festes més importants de l’Agrupació són la Ciutat Gegantera de Catalunya, 
la Fira del Món geganter i la Trobada Nacional de Capgrossos, que és de caire 
bianual.

S’ha celebrat la Ciutat Gegantera de Catalunya a la població de Masquefa, de la 
comarca de l’Anoia, i la Fira del Món Geganter a Sant Feliu de Llobregat, capital 
del Baix Llobregat i seu social de l’entitat. De Trobada Nacional de Capgrossos, 
aquest any no n’hi ha hagut.

Com cada any, també s’han celebrat les trobades comarcals de les vocalies de 
l’Agrupació:

El dia 6 de maig, la XII Trobada de Gegants de l’Anoia a Capellades, el 2 de juny, 
la XV Trobada de Gegants del Bages/Berguedà a Pont de Vilomara, el 3 de juny, 
la XIX Trobada de Gegants del Vallès a Sant Cugat del Vallès, el 7 de juliol, la VII 
Trobada de Gegants de la Conca de Barberà a Montblanc, el 28 de juliol, la VIII 
Trobada de Gegants de les Terres de Lleida a Pardinyes, el 5 d’agost, la I Trobada 
de Gegants del Pla d’Urgell a Golmés, el 7 d’octubre, la V Trobada de Gegants 
de La Selva a Arbúcies, el mateix dia 7, la I Trobada de Gegants de l’Empordà 
a La Selva de Mar, els dies 13 i 14 d’octubre, la XIX Vila Gegantera Gironina a 

Programa Actuem de teatre social. Es fonamenta en el treball i l’experimentació 
a través del teatre social i el teatre de l’Oprimit, que permeten abordar 
els conflictes personals i socials d’una manera alhora dinàmica, reflexiva i 
resolutiva.

Programa Deslimita’m. Trobada de Teatre Social. On es reuneixen els grups 
que han treballat en els tallers. Durant els tallers han creat una obra curta 
que representen a la trobada en què expressen els seus conflictes, les seves 
preocupacions i les seves aspiracions. 

Programa Mosaic de Colors. El projecte aporta eines educatives, lúdiques, 
formatives, artístiques i culturals per fomentar el coneixement mutu i el 
diàleg intercultural i per afavorir la cohesió social als barris de les ciutats 
catalanes.

Tamborinada. La Tamborinada és la mostra i la manifestació del compromís 
educatiu de la Fundació La Roda i de les 81 entitats que en formen part. Amb la 
Tamborinada volem: mostrar la feina educativa i dinamitzadora que fem durant 
tot l’any als barris.  

Moment en que la revista “GEGANTS” que publica l’Agrupació, va ser guardonada amb 
el premi en reconeixement als 25 anys de trajectòria a la Nit de les Revistes en Català, 
organitzada per l’APPEC. (Fot. Santi Riba)
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Palamós, els dies 20 i 21 d’octubre, la II Trobada de Gegants del Gironès/Pla de 
l’Estany a Banyoles, el mateix 21 d’octubre, la XIX Trobada de Gegants d’Osona 
a Hostalets de Balenyà, els dies 27 i 28 d’octubre, la XV Trobada de Gegants del 
Baix Llobregat a Cornellà de Llobregat, l’11 de novembre, la XIV Trobada de 
Gegants de les Comarques Meridionals al Monestir de Poblet, i el mateix dia 11, 
la XXII Trobada de Gegants del Maresme a Caldes d’Estrac.

El dia 11 de març, també vam participar com cada any, a la Trobada de Gegants 
d’Escola, celebrada a l’Escola Virolai de Barcelona.

Pel que fa a les sortides internacionals, hem estat presents a Budapest 
(Hongria), els dies 3, 4 i 5 d’agost, dins els actes de l’Aplec Internacional de la 
Sardana, i els dies 28 i 29 d’abril, a Steenvoorde, en motiu de la 5ème Ronde 
Européene de Géants Portés, que se celebra cada 6 anys.

També per primera vegada hem estat partícips de la creació d’una colla 
gegantera a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.

El dia 29 de febrer, la revista “GEGANTS”, que publica l’Agrupació, va ser 
guardonada amb un premi en reconeixement als 25 anys de trajectòria durant la 
Nit de les Revistes en Català, que organitza cada any l’APPEC.

S’ha tornat a organitzar el Concurs Nacional de Fotografia “El Fet Geganter”, 
que ha arribat a la seva XII edició, i s’ha creat el “Premi Santa Cecília” per a 
gegants i figures festives, pensat per als músics de les colles.

Gran Orient 
de Catalunya

President: Antoni Castillo

Apartat de correus 31301
08080 Barcelona
El Barcelonès
Tel.: (+34) 93 231 28 09
Fax: (+34) 93 232 75 68
gocenter@idecnet.com
www.granorient.cat

El Gran Orient de Catalunya és la primera potència francmaçònica exclu-
sivament d’arrel catalana, patriota, independent i sobirana, que promou els 
coneguts postulats de la llibertat, la igualtat i la fraternitat i, en conseqüència, 
va a la recerca de la Veritat i de la justícia social tot combatent la ignorància, 
els privilegis i la intolerància. Tot això ho fa sense dogmes i sense elaborar ni 
definir cap fórmula concreta per guarir aquests grans mals de la Humanitat.

La francmaçoneria és una institució escampada per tot el món, de naturalesa 
essencialment ètica, filosòfica i, sobretot, iniciàtica. Recull tot un bagatge 
de coneixements que provenen de molt antic i s’estructura a través d’un 
sistema educatiu, tradicional i simbòlic, en el qual, després d’un període 
d’aprenentatge, tothom pot acabar sent el seu propi mestre.

El govern del Gran Orient de Catalunya es fonamenta, en tots els seus 
diferents cossos, cambres i tallers, en el sufragi universal, té una forma 
de govern completament democràtica, basada en el principi federatiu, el 
principi de separació de poders i el principi de subsidiarietat. El Gran Orient 
de Catalunya està registrada a la D.G. d’Associacions i Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya com entitat cultural sense finalitat de lucre. A 
més, gaudeix del reconeixement internacional que li ha atorgat la federació 
CLIPSAS que reuneix un gran nombre de potències maçòniques d’arreu del 
món.

Activitats i projectes més significatius:

A continuació es detallen les activitats realitzades dins de les Tingudes 
blanques: “Realitat, màgia i esperança a l’Àfrica negra” (Ferran Iniesta); 
“El quest del Graal” (Miquel Adroher); “El futur dels mitjans: de la crisi a 
l’esperança” (Vicent Partal); “Maçons a la televisió de Barcelona”. “Franquisme 
i Francmaçoneria” (Albert Testart); “Encesa de focs de la R.·. L.·. Montseny 
de Granollers”. “Cristòfor Colom, el fet de descobrir” (Germà L’Altrange); 
“Microcrèdits a l’Alt Empordà: recursos per la dependència, l’autoocupació i 
la creació i ampliació de negocis” (Joan Armangué); “Lluís Maria Xiricas i el seu 
model filosòfic Globàlium” (Manuel Garcia); “Carbonaris: societats secretes a la 
cultura liberal revolucionària” (Jordi Roca); “Viatge a la mítica Constantinoble” 
(Germpa L’Altrange); “Recordant al President i Germà maçó Lluís Companys” 
(Josep Marsal); Assemblea General de CLIPSAS a Casablanca; Participació 
a la Manifestació de l’11 de setembre; Signatura de tractats d’amistat amb 
obediències d’Espanya, Colòmbia, Veneçuela i el Líban; celebració del 
Solstici d’Estiu a Tossa de Mar; celebració del Solstici d’Hivern a la seu social; 

Aspecte d’una Tinguda Blanca.
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A l’Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya tenen cabuda tots els col·lectius 
que s’ocupin de figures de Bestiari festiu, entenent per Bestiari tota aquella 
figura d’imatgeria festiva zoomòrfica amb portador, de carcassa o protèsica, amb 
caràcter individual o grupal, i amb tècnica, funcionalitat i simbolisme determinats.

Activitats i projectes més significatius:

“La Galopada de les bèsties festives 2012”. Sota aquest títol genèric, l’Agrupació 
del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, ha endegat juntament amb algunes de 
les entitats associades, el seu projecte de difusió i promoció arreu del territori per 
tal de donar a conèixer la varietat i diversitat del bestiari festiu.

Les més significatives han estat:

VI Trobada de Bestiari Domèstic (Castelló, 21/01/2012). Enguany hi van prendre 
part la Cabra de Pallejà, la Mulassa i la Mulasseta de Reus, la Mulassa Feixuga del 
Vendrell i l’Haca Traca Almalafa de Castelló de la Plana. A l’entorn de la festa de 
“Sant Antoni del Porquet”, patró dels animals, es configura aquesta trobada en 
la qual hi van participar també els Dolçainers del Grau, el grup de danses Illes 
Columbretes, els Dimonis del Grau i els Diables Botafocs.

XIII Trobada de Bèsties de Foc (Castelló, 02/06/2012). Les colles de bestiari 
l’Aguilot de Bonastre,  el Drac dels Monjos, el drac Ferafoc de Sant Quintí de 
Mediona,  la Bèstia de Parets del Vallès, el Borinot del Vendrell, els Cavallets 
i Cabuts de Castelló, el drac La Faram de Cervera del Maestrat, que amb els 
amfitrions habituals els Dracs de Castelló, la Víbria de Botafocs i el Bestiari Infantil 
i l’Haca Traca Almalafa com a figures de Castelló, van ser les bèsties participants. 
També hi van ser com a convidats a la diada els Cabuts d’Almassora, els dolçainers 
i trabucaires de Xaloc de Castelló, i  per primera vegada una colla castellera, Sant 
Pere i Sant Pau de Tarragona. Durant tot el dia hi va haver activitats diverses, 
cercaviles i enceses. La jornada va culminar amb un sopar de germanor a la plaça 
Major, organitzat cooperativament  per tots els assistents, seguint les indicacions 
dels integrants de Botafocs,  que va ser el preludi  del lliurament de detalls i de 
l’actuació dels grups Toni i Cristian (música celta), del Cant d’Estil de Castelló 
(albaes de caire tradicional) i del grup de ska-punk Skandinat, de les comarques de 
Castelló, que van convocar  a un nombrós públic fins a mitja nit.

Festival d’Enceses de Bestiari (Artesa de Lleida, 07/07/2012). Nova i reeixida 
edició d’aquest festival que cada any arrossega més i millor espectacle pirotècnic. 
Enguany, de les més de vint figures inscrites se’n van seleccionar les següents: Drac 
de Foc El Cabrot del Vendrell (Baix Penedès); Drac de la Geltrú (Garraf); Hipògrif 
Ferafoc de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès); Mantícora Voraxcis d’Igualada 
(Anoia); Puput d’Alcarràs (Segrià) i Víbria del Poblenou de Barcelona (Barcelonès). 
També hi va prendre part, però fora de concurs, l’amfitrió, el Griu d’Artesa de 
Lleida.

El Jurat estava format per Sete Udina, president de l’ Agrupació del Bestiari Festiu 
de Catalunya; Jaume Domingo, diputat del parlament de Catalunya; Joan Baró de 
Rodamusic; Miquel Pujol, de Pirotècnia Catalana; Felip Gallart, escriptor; Josep 
Mª Forné, president d’Òmnium Cultural de Lleida, i Eva Sànchez, secretaria de 
l’Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i, alhora, secretària del Jurat.

Per un ajustat marge de punts (145), el Drac de la Geltrú es va emportar el primer 
premi de 1.000 euros en efectiu més un val de 400 euros en pirotècnia. El segon 
(143) va ser per a la Puput d’Alcarràs, una figura que, a priori, semblava que no 
comptava massa en les apostes i que va marxar amb 800 euros. El bronze (127 
punts i 600 euros) va ser pel Ferafoc de Sant Quintí de Mediona. En la qualificació 
de consolació, el quart lloc (400 euros) va ser pel Drac de foc El Cabrot del 
Vendrell (120 punts), el cinquè (300 euros) per al Voraxcis d’Igualada (116) i, cloent 
l’apartat de guardons, la Víbria del Poblenou de Barcelona, amb 115 punts i també 
300 euros.

Trobada de Bestiari Olímpic (Santa Fe del Penedès, 29/09/2012). Aquesta 
singular i inèdita trobada va reunir les següents figures nascudes l’any 1992, l’any 
olímpic barceloní: Drac Parellot de Santa Fe del Penedès (Alt Penedès), Víbria del 
Poblenou de Barcelona (Barcelonès), Senglar de l’Espluga de Francolí (Conca de 

Agrupació del 
Bestiari Festiu 
i Popular de 
Catalunya

President: Sete Udina

Apartat de correus 244 
08720 Vilafranca del Penedès
L’Alt Penedès 
Tel.: (+34) 93 890 24 55
info@bestiari.cat 
www.bestiari.cat

Trobada de bestiari de ploma, 2012. (Fot. Ramon Saumell)
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Barberà), Cavallets de Mataró (Maresme), Bou de Foc del Vendrell (Baix Penedès), 
Papallona de Sant Pere de Terrassa (Vallès Occidental), Drac de les Cabanyes (Alt 
Penedès) i Sagresaure de Barcelona (Barcelonès).

Tot i l’abundosa pluja que va deslluir molt la Trobada, es van poder dur a terme 
bona part de les activitats. Com la sortida de la Flama Olímpica des de les Caves 
Pere Ventura de Sant Sadurní d’Anoia (subseu olímpica 1992), traslladada pels 
atletes del Club Esportiu Sansa Sua Tot, l’encesa del pebeter amb la flama olímpica 
a càrrec d’una arquera, i la projecció de l’audiovisual “Bestiari Popular del Mon”, 
de Ramon Saumell. Tot i que es va haver de suspendre el correfoc, finalment hi 
va haver una encesa voluntària per part del bestiari i una espectacular rematada 
pirotècnica. El Sopar commemoratiu va anar seguit de la distribució de records i 
del concert del grup “Les Mamelles de la Víbria”.

Trobada Nacional de Cavallets (Lleida, 05/10/2012). Hi van prendre part els 
següents grups de cavallets: Cavallets Cotoners de Barcelona (Barcelonès), 
Cavallets de Reus (Baix Camp), Cavallets de Mataró (Maresme), Cavallets petits 
de Mataró (Maresme), Cavallets de Sitges (Garraf), Cavallets de Castelló (Plana 
Alta), Cavallets de la ciutat de Lleida (Segrià) i Cavallets del Corpus de Lleida 
(Segrià). En el decurs de la Trobada i pels diferents carrers del nucli comercial de la 
ciutat es van poder veure i admirar les diferents coreografies i músiques d’aquest 
singular ball grupal que conformen els balls de cavallets.

XVIa Mostra de Bestiari Festiu de Ploma (Vilafranca del Penedès, 16/12/2012). 
Enguany va reunir les següents figures:  Gall Tomasot, Gallina Ballarica, Gallet 
Tomaset i Mussolot del Campanar, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès; Gall 
de Ripoll (Ripollès), Gall de Parets del Vallès (Vallès Oriental), Griu de Barcelona 
(Barcelonès) i l’Ocellaire de l’Eixample de Barcelona (Barcelonès). Com ja és 
costum, tota la Trobada es va veure acompanyada per molt de públic que va 
culminar amb les ballades de lluïment, la foto de família i l’acció “Porta’m el Xumet!” 
a la plaça de la Vila.

Coordinadora de 
Trabucaires de 
Catalunya

President: Antoni Moliné

C. Arquimedes, 30
08030 Barcelona
El Barcelonès
Tel.: (+34) 607 31 73 73
coordinadora@trabucaires.cat 
www.trabucaires.cat 

La Coordinadora de Trabucaires de Catalunya té la tasca d’aglutinar les 
associacions i entitats de trabucaires de Catalunya per tal d’unificar la 
informació d’aquest col·lectiu, tot potenciant la cultura festiva i difonent-la 
per tal de consolidar els trabucaires com a elements importants de les festes 
populars.

Activitats i projectes més significatius:

Som la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, una associació de 
trabucaires orientada al manteniment de la cultura popular del nostre país. 
Som gent amb empenta i ganes de fer espetegar els nostres trabucs per cridar 
tothom a la festa i la disbauxa. A més de passar-ho bé, el nostre pilar fonamental 
es promocionar la cultura alhora que gaudim de la gresca.

Aquest any ha estat ple d’alegries malgrat la situació actual. No ens podem 
queixar, ens n’hem sortit. Vam començar l’any assolint el Rècord mundial de tir 
seqüencial amb armes d’avantcàrrega, després vam donar pas a la V Trobada 
de la Dona Trabucaire a Santa Coloma de Gramanet, la XXX Trobada 
Nacional de Trabucaires a Berga, la celebració de la Festa del Timbaler del 
Bruc, ofrena al monument de Rafael Casanova... 

Aquestes han estat les festes amb major pes de l’entitat, no obstant hem 
participat a tots els actes i festes en els que ens han convidat a participar: a la 
Revolta de les Quintes a la Vila de Gràcia, a la Festa del Pi a Figaró, a la 3a 
Galejada de  Primavera de l’Hospitalet del Llobregat, al Corpus de Solsona, 
a les Festes de Maig de Badalona, al 40è Aniversari de la UAF a Valls, a la 
Festa Major del Poble Sec, a l’Aplec del Pi de les Tres Branques a Berga, a 
la Guerra del Francès a Santa Coloma de Gramanet, al Col·legi d’Educació 
Infantil i Primària Francesc Burniol...

Estem especialment contents perquè a més de la bona resposta dels mitjans de 
comunicació online i radiofònics, hem sortit diverses vegades per televisió. Les 

(Fot. Cristian Rodríguez)
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President: Josep Maria Porta

C. Lledó, 11 segon pis
08002 Barcelona
El Barcelonès
Telf. (+34) 607 07 33 97
catpessebres@gmail.com
www.pessebrescat.org 
www.pessebrescat.cat

Federació Catalana 
de Pessebristes

Acte d’inauguració de l’exposició: Pessebres. Cultura-Art-Tradició, a l’espai La Seca de Barcelona.

dues vegades més representatives són en motiu de la V Trobada de la Dona 
Trabucaire al programa “Els Matins” de TV3, on vàries dones de diferents colles 
trabucaires catalanes van presentar una mostra dels espetecs trabucaires, 
i es va entrevistar Teresa Olivé, membre de la Coordinadora de Trabucaires 
de Catalunya. L’altre ocasió representativa fou al programa “Espai Terra” 
presentat per Tomàs Molina, on la junta de la Coordinadora de Trabucaires de 
Catalunya va galejar amb força a l’exterior dels platós de TV3, després d’una 
entrevista al president de la CTC, Antoni Moliné.

Aquest any ha estat dur i pot ser que l’any que ve ho sigui més, les dificultats 
només són un repte i sabem que podem fer més cultura i millor. Ens agrada el 
que fem i més encara compartir-ho amb tot aquell qui ho vulgui.

En fi, només queda a dir, com diem els trabucaires... Salut i pólvora!

Al juliol de 1985, un grup de 16 associacions de pessebristes funden la Federació 
Catalana de Pessebristes amb la intenció de coordinar, difondre i fer créixer l’art 
pessebrístic a Catalunya. La Federació és el resultat del contacte que les més de 
setanta associacions de Catalunya mantenien de manera més o menys informal 
i que l’any 1969 desembocava en l’inici de les Trobades de Pessebristes anuals.

El pessebrisme a Catalunya, introduït probablement a través dels franciscans, té 
uns orígens ben remots. Hi ha documentat un pessebre l’any 1300 i es té notícia 
d’un venedor francès de figures del naixement a Barcelona l’any 1475.

Del 1585 hi ha un inventari d’un canonge on apareixen figures de fang. El pessebre 
familiar era un fet al segle XVI i l’any 1786 hi havia una vigorosa Fira de Santa Llúcia.

Activitats i projectes més significatius:

Abril. Té lloc a la seu del carrer Lledó l’Assemblea General Ordinària.

Setembre. Té lloc a Barcelona, al carrer Lledó, l’Assemblea General Ordinària, al 
final de la qual se sotmet a votació la possibilitat de donar suport a la resolució 
del Parlament de Catalunya que obre la porta a la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació.

La nostra Federació també s’adhereix a la Marxa per la Independència el dia 11 
de setembre.

Octubre. Lleida acull la 43a Trobada de Pessebristes de Catalunya. L’entitat 
lleidatana presenta diverses exposicions de diorames, se celebra el dinar de 
germanor habitual amb la presència de nombrosos pessebristes d’arreu de 
Catalunya i s’acaba la jornada amb una visita guiada a la Seu Vella.

Novembre. Una delegació de la Junta de la Federació a més d’altres pessebristes 
assisteix al Congrés Internacional de la UN-FOE-PRAE que enguany té lloc 
a Innsbruck, capital del Tirol austríac. Es fan diversos actes lectius, visites a 
exposicions de pessebres típics de la regió, un sopar oficial i visites culturals a la 
ciutat i voltants.

El Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona és el marc escollit per celebrar 
l’obertura dels actes del 150 anys de Pessebrisme Associatiu. Diverses autoritats 
del Consistori, l’Alcalde, Xavier Trias, el president de la Federació Josep Porta i 
altres són presents per presentar aquest esdeveniment. L’actor Dafnis Balduz és 
l’encarregat de conduir l’acte, en el que també participa la Cobla Sant Jordi. Hi 
són convidats els amics de Colònia (Alemanya), ciutat agermanada amb la ciutat 
de Barcelona.

Desembre. S’inaugura l’exposició internacional Pessebres. Cultura-Art-Tradició 
a l’espai de la Seca, antiga casa de la moneda on s’encunyaven les primeres 
pessetes. En aquest espai de dues plantes s’hi exposen diversos diorames 
representatius del que dóna nom a l’escola catalana, conjuntament amb alguna 
mostra de diorames de la resta d’Espanya i d’Itàlia. A més s’hi exposen igualment 
figures d’arreu del món que ens mostren la diversitat del fet del pessebre.

Olot és l’encarregada en aquesta ocasió d’organitzar la Biennal del Pessebre 
Català en la seva 14a edició.

La Federació encarrega el rodatge d’un espot publicitari genèric per promoure 
la visita a les exposicions de pessebres que cada any organitzen les nostres 
entitats federades a tot el territori.
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L’ONCE dedica el seu Número del dia de Nadal al 150 aniversari.

Edició de la revista NAIXEMENT NÚM 3. La portada enguany correspon al 
mestre Miquel Tusquellas, un dels fundadors de l’Associació de Pessebristes de 
Barcelona.

I, finalment, com cada any tenen lloc totes les exposicions que les nostres 
federades basteixen arreu del territori català.

ADIFOLK –
Associació per 
a la Difusió del 
Folklore

President: Antoni Viñes

Castell de Montjuïc
Carretera de Montjuïc 66
08038 Barcelona
El Barcelonès
Tel.: (+34) 933 025 017
adifolk.adifolk@adifolkcat
www.adifolk.cat

És una entitat de serveis sense ànim de lucre, formada per persones 
vinculades estretament al món del folklore i la cultura popular catalana. 
Té com a objectiu fonamental potenciar i dinamitzar la cultura popular del 
nostre país i també donar a conèixer a Catalunya el folklore d’altres indrets 
del món, mitjançant diferents intercanvis culturals.

ADIFOLK pertany a CIOFF –Comitè Internacional d’Organitzadors de Fes-
tivals Folklòrics– reconegut amb la categoria d’ESTATUS B per la UNESCO 
i, a la vegada, és membre de l’Associació Espanyola d’Organitzadors de 
Festivals Folklòrics.

Activitats i projectes més significatius:

XXVa edició de L’Aplec  Internacional – Budapest. Any rere any un tast de 
la nostra cultura popular i tradicional viatja fora del país. Aquesta vegada 
l’Aplec Internacional es va celebrar els dies 3, 4 i 5 d’agost de 2012 a la plaça 
Szabadság de Budapest. I en motiu dels 25 anys l’artista plàstic Joan-Pere 
Viladecans va obsequiar Adifolk amb un cartell commemoratiu.

En aquesta edició l’Aplec Internacional va comptar amb la participació de 
20 grups folklòrics del territori (ball de bastons de l’Arboç, El grupet, unió 
anelles de la Flama de Valls, els Nans de Tàrrega de l’associació Guixanet, 
capgrossos de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya portats per 
la colla de La Roca Fumada, minyons de Terrassa, cobla Bisbal Jove, drac 
de Sant Roc de Tarragona, esbart Sant Martí de l’Ateneu Torrellenc, falcons 
de Piera, associació de geganters d’Arenys de Mar, gegants de Ribes de 
Freser, havaneres Voramar, colla sardanista Xàldiga, colla sardanista Sol 
ixent, Accialt Flying Effects, Gog i Magog i ziga zaga), cosa que representa 
un total aproximat de 500 actuants, als quals encara cal sumar els més de 
1000 acompanyants que també formen l’expedició catalana. A més, enguany 
també ens han acompanyat 3 grups hongaresos, l’orquestra del Teatre de 
l’Opereta, la coral del Teatre de l’Opereta i el conjunt de dansa Corvinus 
Közgáz.

Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Sis grups folklòrics 
de tot el món, el Gran Ballet Argentino, la Companyia Nacional de Dansa 
(Belize), el Conjunt nacional Folklore de Geòrgia (TSMU), Sons d’Àfrica 
(Kenya), el conjunt Corvinus Közgáz (Hongria) i el Conjunt estatal de dansa 
i cant d’Omsk (Sibèria), van portar les seves  danses, músiques i cultura a 
diferents poblacions de Catalunya del 6 al 10 de setembre de 2012. Cal 
remarcar les actuacions conjuntes que van fer l’esbart resident, l’esbart 
Sant Martí de l’ateneu torrellenc i el conjunt Corvinus Közgáz de Budapest, 
oferint una mostra de la interculturalitat que el nostre festival vol reflectir.

La inauguració de la 40a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques 
de Catalunya, el festival folklòric més antic de Catalunya, es va celebrar el 
dijous 6 de setembre a Calella (Maresme).

Les actuacions d’aquests grups també es van poder veure a: Premià de Mar, 
Santa Maria de Palautordera, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Martí Sarroca, 
Puig-reig, Pineda de Mar, Rajadell, Bellpuig, Vic, Avià, Vilanova i la Geltrú, La 
Llagosta i la ciutat de Barcelona, on es va celebrar l’acte de cloenda al Palau 
de la Música Catalana, amb la col·laboració de l’Esbart Català de Dansaires, 
Ballets de Catalunya i les Corals Joncar, Claror i Canticorum.

Cloenda al Palau de la Música de Barcelona, de les celebracions dels 40 anys de les 
Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. (Fot. Arxiu ADIFOLK)
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Coordinadora de 
Colles Castelleres 
de Catalunya

President: Sergi Valdé

C. Major, 2
Apartat de Correus 462
43800 Valls, l’Alt Camp
Tel.:(+34) 977 605 206
Fax:(+34) 977 605 155
coordinadora@cccc.cat  
www.cccc.cat 

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya és una entitat que va 
néixer l’any 1989 amb l’objectiu de vetllar pels interessos comuns de les colles 
castelleres, per fomentar el món casteller i, sobretot, per fer que els riscos 
inherents a l’activitat que duen a terme quedessin garantits sota la cobertura 
d’unes pòlisses adequades. 

Actualment, la Coordinadora –l’única entitat que agrupa les colles castelleres– 
està formada per més de seixanta colles. 

És regida per una Junta Directiva formada pels representants de dotze colles, 
repartides per tota la geografia catalana, elegits en assemblea cada tres anys.

Activitats i projectes més significatius:

L’any 2012 ha estat un any de gran creixement per al món casteller, fins a l’extrem 
que es pot dir que s’han aconseguit els millors resultats de la història, tant 
des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Així, s’han aconseguit màxims 
històrics absoluts pel que fa al número colles membres de la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya (66), el de castells aixecats (més de 9.300), i el 
d’actuacions castelleres (més de 950). Des del punt de vista qualitatiu, la majoria 
de colles existents han aconseguit uns resultats clarament superiors als de la 
temporada anterior. Un creixement que s’ha traduït, per exemple, en què un total 
de 28 colles ha aconseguit fer castells de vuit pisos (el 2011 van ser 24; i el 2010, 
només 20), cosa que suposa un nivell de consolidació molt important. 

Un element que ha resultat important aquest any en el desenvolupament casteller 
ha estat l’ampliació del Concurs de Castells de Tarragona a dos dies, passant de 
14 a 30 colles participants, i que es va tancar amb un èxit notable.

Pel que fa a l’activitat de la CCCC pròpiament, el 2012 també ha estat un any 
ple de projectes, començant pel document dels valors socials del fet casteller, 
aprovat en l’assemblea celebrada a Molins de Rei i que ha tingut un recorregut 
important, amb l’adhesió de diversos ajuntaments (Barcelona, Mataró, Tarragona i 
Valls, entre d’altres). La CCCC també ha mirat d’incrementar la relació amb altres 
elements del nostre entorn reconeguts com a patrimoni immaterial per la Unesco, 
com ara la Patum de Berga o la festa major d’Algemesí (en aquest darrer cas, amb 
la signatura d’un conveni d’agermanament). 

Un altre dels projectes destacats de la CCCC per a aquest 2012 ha estat la 
posada en funcionament d’una aplicació de mòbils oficial del món casteller, que 
en poques setmanes ja tenia més de 500 descàrregues. També ha estat innovador 
l’estudi encarregat a la Universitat Rovira i Virgili de “Diagnòstic de les formes de 
gestió i organització de les colles castelleres”, que es va presentar al desembre 
i que ha permès disposar d’una fotografia molt més exacta del món casteller pel 
que fa a qüestions com els pressupostos de les colles. 

Finalment, la CCCC també ha dut a terme altres activitats, com ara el 
manteniment de la base de dades; l’organització de la jornada de prevenció 
de lesions i els cursos de primers auxilis, unes jornades d’introducció al món 
casteller per a periodistes, l’edició de la versió pòster del fulletó “Fem pinya”, 
i a nivell intern l’establiment d’un protocol per a l’acompanyament de les colles 
de nova creació. 

Secretariat  de  
Corals  Infantils  
De  Catalunya

El SCIC va ser fundat l’any 1967 per un petit grup de corals que ja funcionaven 
independentment però que tenien moltes coses en comú. Les persones que 
van fundar-lo, i també les que l’integren ara, creuen que el cant coral és un 
mitjà que contribueix en gran manera a la formació dels infants i dels joves 
per les immenses possibilitats que té d’introduir-los en el gust per les coses 
belles, especialment en la música, en el goig de dominar un mitjà d’expressió 
com és la veu, en l’amor a la llengua, en la joia per l’amistat i en la disciplina 
lliurement acceptada, en el treball d’equip i de conjunt i, finalment, en el gust de 
col·laborar amb altres infants.

Les corals que integren el SCIC són mixtes i voluntàries, obertes a infants de 5 
a 16 anys que canten a veus blanques i primordialment en català. Actualment, 
estan federades 111 corals, repartides per tot el territori català. N’hi ha cinc a 
les Illes Balears.

El nombre de cantants és de 4.008 (1.443 petits; 1.552 mitjans; 1.108 grans), amb 
344 directors. El seu Consell Directiu està format per 17 membres.

El Concurs de Castells de Tarragona es va ampliar a dos dies.  (Fot. arxiu CCCC)
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45a Trobada General del SCIC. (Fot. May Circus)

Secretaria General: 
Meritxell Montserrat

Pl. Víctor Balaguer 5, 4t
08003 Barcelona
El Barcelonès
Tel.: (+34) 93 310 47 21
scic@scic.cat
www.scic.cat 

Activitats i projectes més significatius:

Jornades de Treball: 8 i 9 d’octubre de 2011 al Centre Esplai del Prat del 
Llobregat; 30 de juny de 2012 al Museu d’Història de BCN.

Programa Comú: Per als Petits, Mitjans i Grans han estat les cançons de PC 
2011-2012 elaborat per l’Equip Tècnic. Per als Mitjans i Grans, També ha estat la 
Cantata “Set dies que van canviar el món” d’Antoni Ros Marbà i Ramon Solsona.

45 Trobada General: Els grups de mitjans i grans han participat a la Trobada 
General el 12 i 13 de maig de 2012 al Palau Olímpic de Badalona per celebrar 
el 45è aniversari del SCIC. En aquesta Trobada va estrenar-se la cantata Set 
dies que van canviar el món, amb text de Ramon Solsona i música d’Antoni Ros 
Marbà, que era un encàrrec del SCIC per a aquest esdeveniment. El concert, que 
va tenir lloc el diumenge 13 de maig, va ser  acompanyat per l’Orquestra JONC 
Filharmonia i va comptar amb la cantant Nina com a solista i l’actor Pep Anton 
Muñoz com a narrador, sota la direcció de Manel Valdivieso.

Cal remarcar l’assistència al concert del Conseller de Cultura, diversos directors 
generals de cultura, la Consellera d’Ensenyament i diversos representants 
d’institucions musicals i culturals del nostre País i de l’estranger. L’acte també va 
tenir molta repercussió en els mitjans de comunicació (premsa escrita, TV3, TVE, 
i Catalunya Ràdio, Catalunya Música, Rac1).

Juguem Cantant: El 39è Juguem Cantant va tenir un àmbit comarcal. Una 
trobada a mida dels més menuts (de 5 a 7 anys), organitzada amb el suport de les 
respectives demarcacions. El repertori estigué format per un recull de cançons 
proposat pel tècnic. 

Un pont de cançons (10/03/12): Concert de Leioa Kantika Korala. Com comença 
a ser habitual els anys de Trobada General,  el SCIC va convidar a un cor infantil 
de prestigi internacional a fer un concert a la Sala Simfònica de l’Auditori de 
Barcelona. 

La Circular:  S’han editat els números 154, 155 i 156.

Edicions: Conjuntament amb Cavall Fort, del número 12 de la revista Xibricú. 

Publicacions: Patrimoni Coral XXI Vol. 12 Nadal (per a cor a veus i orgue); CD 
Acuitacantar-8 “Set dies que van canviar el món” d’Antoni Ros Marbà i Ramon 
Solsona

Activitats extraordinàries: Segon Curs de direcció del SCIC; Assaig Obert amb 
Basilio Astúlez i el Cor Infantil Leioa Kantika Korala; Descoberta de Repertori amb 
Bob Chilcott.

Activitats diverses: Assemblea d’Europa Cantat a Torino (Itàlia), Assemblea 
ordinària del Moviment Coral Català. Diverses reunions de la FOCIR, Ens de 
Comunicació i Moviment Coral Català.

President: Santiago Castellà

C. Avinyó, 44
08002 Barcelona
El Barcelonès
Tel.: (+34) 936 011 644
Fax: (+34) 936 011 640
mlp@mlp.cat
www.mlp.cat

Moviment Laic i 
Progressista

Trobada General 2012.

L’MLP fomenta el lliurepensament des de la ciutadania activa per assolir les 
més altes cotes de felicitat personal i pública.

Constitueixen l’MLP: Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Casal 
de Joves de Catalunya, l’Escola Lliure El Sol, Ateneus Laics i Progressistes, 
Cooperacció, la Fundació Ferrer i Guàrdia, la Fundació Terra i Serveis a les 
Persones, Encís sccl.
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Coordinadora 
de Pastorets de 
Catalunya

President: Josep Maria de 
Ramon

C. Riera, 110-120  
08301 Mataró  
El Maresme
Telf. (+34) 661 41 27 30
info@pastoretsdecatalunya.cat 
www.pastoretsdecatalunya.cat

Participants a l’Assemblea 2012.

La Coordinadora de Pastorets de Catalunya es va constituir l’any 2006 amb un 
nucli d’11 grups, amb la voluntat d’esdevenir –tal com és ara- un fòrum de relació 
entre els grups, eina d’intercanvi i de formació i motor per a la posada en valor i 
difusió com a referent cultural.

A l’actualitat la composen 48 grups distribuïts territorialment en una vintena 
de comarques, des de la Cerdanya i Ripollès al Barcelonès i del Montsià a 
l’Empordà, sense oblidar el Segrià.

En total s’han ofert prop de 200 representacions i mogut aproximadament 5.000 
participants. I –a falta del tancament estadístic–, es calcula que per aquests 
espectacles hi hauran passat aquest any cap a 60.000 espectadors.

Activitats i projectes més significatius:

La Coordinadora, com a punt de formació i intercanvi, ha dut a terme les seves 
dues Trobades anyals:

Juntes, sumen 170 entitats i 35 projectes locals de base, associen 17.000 
persones i donen serveis a 50.000 persones usuàries i beneficiàries. Instruïu-
vos i sereu lliures. Associeu-vos i sereu forts. Estimeu-vos i sereu feliços.

Activitats i projectes més significatius:

Aquest any és el darrer d’un pla triennal molt intens que comprèn el període 
2010-12. Aquest 2012 ha estat un any de transició en molts aspectes i en d’altres 
ha estat cabdal per dibuixar escenaris que comprometen el futur d’una forma 
decidida. La situació de l’MLP, les aliances teixides i els projectes en marxa han 
desbordat la Crida a la Catalunya lliurepensadora. Hi ha la demanda formal 
de Dones en Xarxa d’esdevenir membres que es concreta a l’Assemblea per 
esdevenir l’onzena entitat membre. També hi ha una relació creixent amb el 
Casal Lambda per sumar-se i col·laborar en el projecte compartit. I finalment, 
l’emergència de la Xarxa social i comunitària amb entitats que fan una feina 
molt rellevant als barris i pobles de Catalunya a favor de la inclusió i la igualtat 
d’oportunitats. Això que només seria la incorporació rellevant d’entitats 
sectorials cal sumar la idea de fusió en fred amb l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat, Fundació Artur Martorell i Fundació Àngels Garriga de Mata. 
Així com la recuperació del Centre d’Estudis de l’Esplai de Mallorca també 
volen incorporar-se a la nova realitat en clau educativa. La lògica de l’MLP es 
desborda. De l’escala de veïns d’Avinyó superada per l’MLP ara ens trobem en 
una nova realitat amb entitats de ple dret i entitats adherides que constitueixen 
un mosaic a favor d’un model de país i de societat. Hem estat un moviment 
pedagògic que ha fet èmfasi en aquesta qüestió i ara els dos nuclis que podrien 
representar-se en les seves seus d’Avinyó i Drassanes decidim sumar esforços. 
El 2013 serà l’any per al debat amb calma sobre com ha de ser aquesta gran 
nebulosa. L’MLP i l’entorn de la renovació pedagògica poden formar un nou 
moviment molt ampli amb noves formes d’organització i d’identitat. Es proposa 
com a punt de partida simbolitzar la unió amb l’elecció de Joan-Francesc Pont 
i Irene Balaguer com a copresidents del nou impuls, president de la Fundació 
Ferrer i Guàrdia i de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, respectivament. El 
nom acabarà sorgint amb el debat al llarg de l’any. Cal mantenir viva la Crida a 
la Catalunya lliurepensadora i ara caldrà veure com pot ser útil per arribar a ser 
el gran moviment lliurepensador català, vell somni dels pioners de la represa.
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• La primera, amb els eixos de la nova normativa sobre pirotècnia i afectació en 
relació amb els efectes especials teatrals i de la il·luminació i efectes lumínics, amb 
la incorporació de la tecnologia led.

• La segona -amb la presència del Director General de CTP i de responsables del 
Centre de Documentació de la Direcció General-, dedicada a la presentació de 
la posada en marxa del projecte del Centre de Documentació sobre Pastorets, 
innovador i de caràcter virtual, que serà capdavanter en el seu gènere.

La Coordinadora ha estat present a la Fira de la Mediterrània i a la Mostra 
d’entitats de cultura popular de l’11 de setembre -dins l’espai de l’ENS-, i també 
ha posat en marxa el primer Fotoconcurs “Els meus Pastorets” amb el resultat de 
més d’un centenar d’obres presentades.

Però l’acció de fons més remarcable d’aquest any –pels seus resultats visibles- ha 
estat l’establiment per primera vegada d’un Pla de Comunicació, en el que s’ha 
sumat la col·laboració de CatPress, la de l’ENS i la dinamització de la relació amb 
els grups.

Dins d’aquest pla, s’han dut a terme:

• Accions convencionals de promoció i d’informació i a través dels mitjans de 
comunicació o per mitjans propis.

• Establiment de contactes i creació de vies estables de comunicació amb 
diferents elements de referència, des dels de gran abast territorial, com TV3 o 
Catalunya Ràdio fins els d`àmbit més local, aconseguint generar sinergies molt 
positives de cara al futur.

• Posada en marxa i dinamització de la presència a les xarxes socials Twiter i 
Facebook, amb un bon resultat.

• Potenciació de campanyes, esdeveniments i actes singulars dels grups associats 
(presentació de llibres, homenatges, aniversaris...).

• Recerca de suport personal de persones de referència.

Tot això s’ha aconseguit amb la utilització de les eines TIC com a mitjà àgil i dinàmic 
de connexió entre els grups i entre ells i l’entorn.

Els Pastorets, en el decurs de la seva història, han estat, són i seran un viver 
d’associacionisme, de formació en el lleure, d’integració i de convivència de la gent 
d’aquest país, han esdevingut escola de teatre i focus de civisme i de ciutadania, i s’han 
convertit moltes vegades en ensenya i signe d’identitat del lloc on es representen.

Fundació 
Paco Candel

President: Pere Baltà

C. Mare de Déu del Port, 363, 
interior Jardins de Can Sabater
08038 Barcelona 
El Barcelonès
Tel.: (+34) 93 432 45 60
info@fundaciocandel.org
www.fundaciocandel.org 

El President Pujol lliura el Memorial Francesc Candel al president i a la directora de la 
Fundació La Roda. (Fot. Jordi Renom)

La Fundació Paco Candel va ser creada poc abans de la pèrdua de l’admirable 
autor d’Els altres catalans, que es produí la tardor de l’any 2007, amb la missió 
de contribuir al procés d’integració dels immigrants a la societat catalana, per 
compartir el benestar social i laboral, la igualtat d’oportunitats, la cultura i la 
llengua, tot facilitant el sentiment de pertinença al poble català, partint dels 
valors inherents a l’obra de l’escriptor i per difondre, promocionar i fomentar el 
coneixement de l’obra i de la personalitat de Francesc Candel i Tortajada.

Amb la mort de l’autor, es considerà convenient potenciar el coneixement de la 
seva obra i de l’època que la inspirà, preservar-la i promoure la investigació entorn 
el seu llegat literari, tot divulgant el missatge d’unitat i convivència, encara vigent, 
que inspirà el model.

Cap a la commemoració del 50è Aniversari d’“Els altres catalans”

La Fundació Paco Candel ha dedicat gran part de l’activitat del 2012 a la preparació 
dels actes commemoratius del 50è Aniversari de la Publicació del llibre “Els altres 
catalans”, obra cabdal de l’extensa bibliografia de Francesc Candel. Han sovintejat 
les visites a les principals institucions, a fi d’implicar-les en la celebració i s’ha platejat 
un avantprojecte del programa d’actes commemoratius que s’iniciarà en el segon 
semestre del 2013, tindran el seu punt culminant en la Diada de Sant Jordi del 2014 –
quan es commemorarà el mig segle de la publicació del llibre- i finalitzaran en la tardor 
del mateix any. Les principals institucions del país han platejat la seva implicació.

Per altra banda s’ha desenvolupat una gratificant tasca arxivística amb l’objectiu 
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d’acabar de completar la col·lecció de l’obra bibliogràfica completa, així com la 
literatura i el periodisme que han generat l’obra i la personalitat de Candel i s’està 
recopilant el gran nombre d’articles i reportatges publicats per l’autor en els 
diversos mitjans de comunicació, especialment la premsa escrita, on publicava 
amb gran assiduïtat. Es tracta, en conjunt, de disposar de la màxima informació 
per atendre les consultes que generi la celebració de l’aniversari que, segurament, 
s’incentivaran en relació amb les que la Fundació ja atén habitualment, com les 
procedents d’algunes universitats nord-americanes que han descobert en Candel 
un gran analista de les problemàtiques de l’emigració. Però no només dels Estats 
Units arriben consultes sobre aquesta qüestió: la Fundació ja tenia referències d’una 
tesina a càrrec d’una universitària alemanya, a la que s’han afegit dues tesis doctorals 
de diferents universitats franceses, la primera entorn de l’obra “Donde la ciudad 
canvia su nombre” i la segona sobre la totalitat de l’obra completa. Ambdós textos 
han estat consultats per la Fundació. Es localitzà el professor Michel Landron, de la 
Universitat de Nantes, que ha visitat la seu de la Fundació per anunciar la propera 
publicació del llibre en llengua francesa i ha tingut la gentilesa de reservar-nos els 
drets en català i en castellà, de manera que es produirà el fet força infreqüent que, 
només cinc anys després de la seva mort, Candel tindrà una tesi doctoral sobre la 
seva obra completa, paradoxalment en un idioma que no era el seu.

Es commemorà el referit aniversari de la desaparició del gran escriptor amb la 
presentació de l’obra de teatre “Els altres Candels”, en el local social i a càrrec del 
propi autor, Manuel Veiga, actor i dramaturg, qui, després de llegir alguns paràgraf 
de l’obra, anuncià la propera edició en forma de llibre i les gestions que s’estan fent 
per estrenar-la dins del cinquantenari.

Durant l’any s’han anat fent públiques, aprofitant la convocatòria de diferents actes, 
algunes vinyetes de l’Auca d’Els Altres Catalans que, sobre text de Joan Vilamalla, 
ha dibuixat Pilarín Bayés, l’edició de la qual s’està preparant.

La festa principal de la Fundació ha estat per quarta vegada l’entrega dels Memorial 
Francesc Candel en la seu del Col·legi de Periodistes que presidí l’expresident 
Jordi Pujol, gran amic de Candel, enguany s’hi van lliurar els guardons als cineastes 
Josep Maria Forn i Fermí Marimon, ambdós acadèmics d’honor de l’Acadèmia del 
Cinema Català, i al matrimoni Lluïsa Celades i Josep Fran, ànimes de la Fundació La 
Roda durant un terç de segle.

Com en anys anteriors s’ha seguit desenvolupant el programa “Candel a l’aula” i 
s’ha treballat amb els Departaments d’Ensenyament i Benestar Social, per obrir-lo 
al conjunt de la societat per mitjà de la col·laboració amb l’Ens de l’Associacionisme 
Cultural, amb qui, per altra banda, durant l’any, s’ha treballat en acabar de perfilar 
un extens cens d’estudiosos de l’associacionisme i la cultura popular, amb l’objectiu 
de convocar durant el 2013 una trobada que hauria d’impulsar la creació de la 
plataforma d’estudiosos ja anunciada durant el I Congrés de l’Associacionisme 
Cultural Català.

Federació de 
Diables i Dimonis 
de Catalunya

La Federació de Diables i Dimonis 
de Catalunya està formada per 
unes 300 colles, distribuïdes en 41 
comarques del Principat, les Illes 
Balears i la Catalunya Nord.

El Ball de Diables és una de les re-
presentacions festives més antigues 
de cultura popular i tradicional 
catalana amb referències escrites 
l’any 1150 al Principat i el 1512 al 
País Valencià. La síntesis del Ball 
de Diables és una representació 
teatral de la lluita del Bé contra 
el Mal amb el Ball de Sant Miquel 
com a principal representació. 
El seu context escènic també 
va ser utilitzat, principalment 
per les festes del Corpus, a les 
processons eclesiàstiques com a 
acompanyament per donar-hi un 
aspecte més cerimoniós.

A la fi , els diables desfilaven com a 
capdavanters de la comitiva per obrir pas a les processons, festes de carnaval, 
etcètera. Finalment, a partir de la dècada dels anys vuitanta, amb els correfocs, 
l’element festiu experimenta una gran popularitat amb la creació de noves 
colles fora de la zona tradicional del Ball de Diables, estenent-se per tots els 
racons dels Països Catalans.

Actualment, els diables, amb la seva participació en les cercaviles, en les 
processons i en els correfocs s’han convertit en una part essencial de les festes 
majors de molts pobles i ciutats amb més de 1.500 actes de foc anuals.

Activitats i projectes més significatius:

• Organització de les fires del Món del Foc, a l’actualitat és treballa per realitzar 
la IV Fira del Món del foc, 2013.

President: Pep Enric Martí

Pl. Dalt, 10
43365 Alforja
L’Alt Camp
Tlf.:  (+34) 627 903 007
junta@diables.cat 
www.diables.cat 
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• Negociacions conjuntes amb diferents organismes estatals, pel desen-
volupament de l’avantprojecte a la resolució de la transposició de la nova 
normativa europea del mon del foc.

• Organització conjunta amb la Generalitat, el cos de Protecció Civil i l’àrea de 
socors i emergències de Creu Roja dintre del projecte Revetlles amb Seguretat, 
que es realitza cada any per la festivitat de Sant Joan.

• Treball conjunt amb la Generalitat i el Ministerio de Industria, en l’elaboració del 
projecte de formació, desenvolupament i avaluació dels cursos per a la formació 
de Responsables de Grups de Consumidors Reconeguts com Experts.

• Desenvolupats actualment 25 cursos a tota Catalunya, que formen més de 
2800 Responsables de Grup, que han desembocat amb 25000 Consumidors 
Reconeguts com Experts.

Coordinadora de 
Centres d’Estudis 
de Parla Catalana

President: Josep Santesmases

C. Carme, 47 (IEC)
08001 Barcelona
El Barcelonès
Tel.: (+34) 93 324 85 85, ext. 131
Fax: (+34) 93 270 11 80
ccepc@iec.cat
www.ccepc.org

La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana és una associació 
federativa, creada l’any 1992, amb més de cent centres d’estudis del tot l’àmbit 
lingüístic. Amb seu a l’IEC, ha propiciat la difusió de les activitats, publicacions 
i projectes dels centres, la recerca amb congressos i jornades, ha donat suport 
tècnic i ha estimulat el reconeixement i el suport institucional.

L’any 2003, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, va crear l’Institut 
Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
amb seu a Móra la Nova, amb la finalitat de donar suport als centres d’estudis.

Activitats i projectes més significatius:

Exposició “El món agrari a les terres de parla catalana”. L’exposició inaugurada 
l’any 2012 ha anat viatjant per diverses poblacions amb dues còpies. 
Concretament ha anat al Museu de la Pell d’Igualada, al Museu de les Terres 
de l’Ebre d’Amposta, a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, a Can Déu de 
Sabadell, al celler cooperatiu de Falset, al Palau de Congressos de Tarragona 
(durant la celebració del RECERCAT), al castell de Santa Coloma de Queralt, 
al Comú de Particulars de la Pobla de Segur, al Museu de l’Anxova i la Sal de 
l’Escala, a l’Ateneu d’Avià, a Cabra del Camp, a Castellfollit de Riubregós, a la 
Sènia, a Gelida, a Altafulla, a la Seu Vella de Lleida, al Museu de l’Enrajolada 
de Martorell, a Ulldecona, a l’Ecomuseu d’Horta de Sant Joan, al Castell 
de Calonge, a la Garriga i al Vinseum de Vilafranca del Penedès. En total 
22 poblacions han vist l’exposició que continuarà itinerant durant l’any 2013. 
L’exposició ha generat actes de presentació, conferències, diàlegs, debats, 
taules rodones, visites escolars, etcètera, i ha servit per visualitzar l’activitat 
agrària, passada, present i futura, a partir d’una producció que dóna relleu a un 
projecte generat a partir de l’existència federativa dels centres d’estudis i del 
suport en xarxa que representen la CCEPC i l’IRMU. 

Publicació de les actes del VII Congrés de la CCEPC “1960-1980. Transicions 
i canvis a les terres de parla catalana”. Les actes del congrés celebrat a 
Barcelona i a Cornellà de Llobregat el novembre de 2011 s’han editat durant 
l’any 2012. El procés d’ordenació, revisió i correcció de les ponències, relatories, 
conferències i comunicacions presentades ha donat el resultat d’un volum de 
665 pàgines publicat en una col·lecció pròpia a Cossetània Edicions. Les actes 
es presentaran el dia 6 de febrer de 2013 al Museu d’Història de Catalunya. 

20è aniversari de la CCEPC. El divendres 22 de juny a la sala d’actes del Palau 
Marc, seu de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya es va 
celebrar l’acte commemoratiu del 20è aniversari de la CCEPC per compartir 
records i realitats aconseguides amb els centres d’estudis adherits, amb tots 
els membres de l’actual i de les anteriors juntes de govern i amb les persones, 
les entitats i les institucions que han col·laborat o han donat suport a la 
Coordinadora durant aquests vint anys, molt especialment amb l’equip humà de 
l’Institut Ramon Muntaner. L’acte es va obrir amb la projecció d’un audiovisual 
que sintetitzà el camí fet, des dels objectius fundacionals a la realitat actual, amb 
entrevistes realitzades a diferents membres dels centres adherits. L’acte comptà 
amb les intervencions de Mercè Renom, primera presidenta de la Coordinadora, 
Josep Santesmases, actual president i el Conseller de Cultura Ferran Mascarell.

Exposició “El món agrari a les terres de parla catalana”, a la Seu Vella de Lleida. Setembre de 2012.



24 ens de l’associacionisme cultural català • memòria 2012

Coordinadora 
d’Entitats de 
Cultura Popular 
i Tradicional de 
Barcelona Vella 
La Casa dels 
Entremesos

President: Xavier Cordomí

Plaça de les Beates, 2 
08003 Barcelona
Tlf.:  (+34) 932683531
Tlf.:  (+34) 609336296
Fax: (+34) 934261215
www.lacasadelsentremesos.cat
info@lacasadelsentremesos.cat

Façana de la Casa dels Entremesos. (Fot. A.C.)

Associats i residents: Associació de Festes de la Plaça Nova – Comissió de Festes de 
Sant Roc del Barri Gòtic, Associació d’Amics dels Gegants del Pi, Associació d’Amics 
dels Gegants Ramon i Lola del Raval, Associació de Geganters, Grallers i Bestiari 
de la Barceloneta, Esbart Català de Dansaires, Associació Colla Gegantera del 
Casc Antic, Associació Colla de Gegants de la Parròquia de Sant Pere de les 
Puel·les, Grup Sardanista Xaloc i Anxaneta: Colla Sardanista Mare Nostrum, Grup 
Sardanista Iris: Aula de Sardanes, Associació dels Falcons de Barcelona, Associació 
Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda, Associació Colla Gegantera dels Gegants de 
Sant Jaume de Barcelona, Associació de Pessebristes de Ciutat Vella – Escola taller 
de Pessebres de Barcelona. Socis: 853.

Activitats i projectes més significatius:

Activitats a “La Casa dels Entremesos”, Centre Barceloní de Difusió i Producció 
de Cultura Popular d’arrel Tradicional Catalana.
Visites lliures: 25.404 persones en visites lliures al llarg del 2012. Procedència per 
nombre de visitants: Barcelona, resta de Catalunya, Japó, Israel, França, Espanya, 
Corea, Alemanya, Itàlia, Anglaterra, Suècia, Ucraïna, Holanda, Argentina, Xile, 
Austràlia, Polònia, Escòcia, Bèlgica, Bielorússia, USA, Costa Rica, Rússia, Equador, 
Costa d’Ivori, Aràbia Saudita, Illes Fèroe, Txèquia, altres. 

Visites concertades: 1.269 persones: 24 (753 nens). Visites Casals d’avi: 6 (157 
avis), visites Immigrants -Centre per la Normalització Lingüística: 5 (108 persones) 
altres visites de grups -Casals, Centres  Cívics, Ludoteques, Centres de rehabilitació 
i ocupacionals- 11 (251 persones).

Exposició permanent: Imatgeria Festiva de Barcelona (cinquanta figures de gegants, 
nans, capgrossos, bestiari i altres elements singulars).

Exposicions temporals: Puntes de coixí de vol i boixet, Gegants de Paper, Gent de 
Festa, “Pintem la Laia”, Jocs populars i tradicionals i educació, Terres de bombo i 
flabiol, Temps per surar obra en suro d’Antoni Camarassa, Torna al Carnaval, La nit 
de Sant Joan, Apel·les Mestres artista total, La Pedra seca, Presos de les Belles arts 
i artesania, XX anys dels Diables del Casc Antic, Músics del Pessebre, Diorames de 
Pessebres.

Presentacions a La Casa: CD Músics d’esbart vol. II Agustí Cohi Grau. Dibuixos 
Pintem la Laia, Llibre: L’aventura de Ballar. CD: Toc d’Inici Balls del Seguici Popular 
de Barcelona, CD: Apel·les Mestres Cançons per a la Mainada, Llibre del Organista 
Jayme Adrobau, CD: El Bages Cançons, Tonades i balls

La Xerrada del dijous a La Casa: Jocs i Educació, Apel·les Mestres artista total, 
Cabanes de pedra seca, Arianna xarxa cultural, Pessebres i pessebristes 

Concerts a La Casa: Mono Blanco (folk Mexicà), Cor infantil de l’Orfeó Català (cançó 
tradicional catalana), Música de la terra, (folk de Turquia, Pèrsia, Afganistan, Tibet, etc)

Titelles a La Casa, temporada estable de titelles tradicionals catalans: cada segon 
dissabte de cada mes (inici: desembre de 2012).

Entre Jocs i passejades, ludoteca a La Casa: jocs tradicionals, tallers i sortides a 
festes cada tercer dissabte de cada mes (inici: desembre 2012).

Cessió d’espais: Plataforma pel Codi Ètic, Museu Etnològic, Coordinadora Diables 
de la Ciutat Barcelona, Coordinadora de Geganters de Barcelona, Participació 
Ciutadana (Mostra d’Associacionisme,  Carnaval...) Agrupació del Bestiari Festiu i 
Popular, Federació de Falcons de Catalunya, Xarxes culturals de la Mediterrània, 
Amics del Liceu, Plataforma unitària contra la violència de gènere, Departament de 
Festes ICUB (La Mercè, Sta. Eulàlia, etc.) 

Coordinadora de Colles de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vell, 
activitats externes.
Festes obertes a La Casa..: Revetlla de Sant Joan, La Castanya, La Carassa...

Festes tradicionals de la Ciutat: Santa Eulàlia, Arribo del Carnestoltes, Corpus, La 
Mercè, La Carassa. 
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Festes tradicionals de Ciutat Vella: Seguici de les Basíliques (Ribera-Pi), Santa 
Eulàlia (Ciutat Vella), Santa Madrona (Raval sud), Sant Josep Oriol (Pi), Barceloneta, 
Sant Pere, M.D. del Carme (Raval nord), Sant Jaume (Barri Gòtic sud) Sant Roc (Barri 
Gòtic nord). Diada dels Falcons de Barcelona.

Federació Catalana 
de Catifaires

Presidenta: Vicenta Pallarés

C/ De Joan Miró, 7
8140 Caldes de Montbui 
(El Vallès Oriental)
Telf. (+34) 609 72 57 94
http://congresartefimer.cat/
acc@acciocivicacalderina.cat

L’art efímer català comprèn diferents disciplines amb estils, formes i tècniques 
adequades a cadascuna de les seves manifestacions culturals. Està composat 
per elements naturals de curta durada.

A Catalunya, l’art efímer té més de dos segles d’història, representat per les 
enramades, catifes de flors, per l’art floral i altres modalitats com l’arranjament 
de carrers, ornaments, etc. Aquesta història ens remet a les expressions del 
culte religiós a finals del segle XIX, a la festa del Corpus.

El 2005 a Catalunya es constitueix una Federació d’Entitats Catifaires amb 
l’objectiu d’unir esforços per mantenir, difondre, conservar la tradició i alhora 
avançar en la millora de l’art efímer, per assolir més garanties de futur.

Activitats i projectes més significatius:

La Federació Catalana d’Entitats Catifaires l’any 2012 ha dedicat tots els 
esforços humans i econòmics a organitzar el IV Congrés Internacional de l’Art 
Efímer a Barcelona.  És la primera vegada que Catalunya obre les portes als 
catifaires del món, en tota la seva història no n’hi havia hagut cap precedent. 
Per això els catifaires catalans hem treballat durant tot un any per acollir les 16 
delegacions de països  diferents i les 15 delegacions catalanes. 

Ha estat el Congrés de més participació dels que s’han celebrat.  Hem innovat 
en organitzar tallers, taules rodones i en convidar els nostres companys 
enramadors de Sallent,  l’escola d’Art floral de Catalunya i la casa del Tibet, que 
ens ha mostrat la tècnica i la confecció dels mandales.

Catalunya ha presentat en aquest congrés, altres especialitats d’Art Efímer, a 
més de les catifes de flors i d’elements naturals. 

Els tallers, les taules rodones i les ponències han estat d’un nivell excel·lent.  
L’assistència massiva i els temes a debat han permès una bona participació i 
l’aprofitament de les experiències compartides.

La Comissió científica del Comitè Científic del Congrés va presentar un 
document sobre els criteris de valoració per determinar el valor artístic d’una 
catifa de flors o d’ un element d’Art Efímer.  

Barcelona ha vist per primera vegada una exposició de 30 catifes de diferents 
tècniques i materials, considerades les millors del món.

I per últim hem aconseguit tots els objectius fixats que citem a continuació. 
Estem molts contents i agraïts a les institucions perquè sense l’ajut de totes elles, 
la Generalitat, la Diputació, els Ajuntaments, les empreses col·laboradores i 
tots els voluntaris que ens han fet costat, aquest Congrés no hauria aconseguit 
ser tan complet ni tan important per als artistes de l’Art Efímer.

Compartim, doncs, la nostra satisfacció per aquest esdeveniment que ens 
encoratja a continuar embellint l’asfalt, guarnint els carrers, posant les flors 
amb les nostres mans i amb els nostres cors. 

Objectius pretesos i assolits:

1.- Posar Catalunya al mapa del món catifaire.

2.- Augmentar l’autoestima dels catifaires catalans.

3.- Conèixer i compartir les tècniques tradicionals de l’elaboració de les obres 
d’art efímer d’altres països.

 4.- Analitzar els beneficis socials, culturals i educatius de la participació dels 
diferents col·lectius i edats, així com la integració de les diferents nacionalitats.

5.- Definir els criteris de valoració artística de les catifes d’art efímer, realitzades 
amb flors i altres materials naturals.

6.- Aprovar la creació d’una entitat jurídica internacional, que garanteixi la 
continuïtat i pervivència de les catifes d’art efímer i la representativitat dels 
seus membres.

IV Congrés Internacional de l’Art Efímer (Fot. Josep Castillo)
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7.- Reivindicar el reconeixement social i cultural de les catifes d’art efímer com 
a element de cultura popular d’interès nacional, en els respectius països.

8.- Estudiar la influència i benefici econòmic de la confecció de les catifes d’art 
efímer en la promoció turística de les localitats on es realitzen.

9.- Facilitar i mantenir el contacte entre les diferents entitats dels món per tal 
de poder participar en esdeveniments col·lectius.

10.- Consolidar la Federació catalana d’entitats catifaires, única entitat del 
país que representa l’art popular català de fer catifes de flors i en garanteix la 
permanència.

Federació Catalana 
de Puntaires

Presidenta: Maria-Jesús González

C/ Muntaner, 50, entl. 1 
08011 Barcelona El Barcelonès
Tlf.:  (+34) 93 412 50 78
www.puntaires.com
puntaires@puntaires.com

L’Associació Catalana de Puntaires (ACP),  fou fundada el 1988 per iniciativa de 
Jordi Palomer, primer director del Museu de Puntes d’Arenys de Mar. La seva primera 
seu fou precisament el mateix Museu. En aquests moments agrupa gairebé 2.000 
socis, tant escoles, associacions locals o tallers, com puntaires a títol individual i 
fabricants o distribuïdors de material relatiu a l’elaboració de puntes.

Activitats i projectes més significatius:

L’any 2012 ha significat per a l’ACP el final d’un ajustament pressupostari iniciat 
l’any anterior i que ha tingut com a conseqüència més visible el trasllat de la seu 
social al carrer de Muntaner núm. 50.

Pel que fa a les activitats, l’any es va iniciar amb l’exposició “Les puntes: ahir i avui” 
al Centre Cívic Pati Llimona, que va causar un gran impacte social perquè es va 
comprovar que hi ha noves aplicacions decoratives i tècniques puntaires molt 
desconegudes pel públic en general.

La XXV Diada de la Puntaire, celebrada a Arenys de Mar, va omplir la Riera amb 
puntaires d’arreu. Més de 10.000 visitants van passar per Arenys per contemplar 
el bells treballs que s’hi mostraven i adquirir materials novedosos portats per 
venedors de França, Bèlgica i Suïssa. La Diada fou inaugurada pel M. Hble. Sr. 
President de la Generalitat de Catalunya.

Una vegada més l’ACP va organitzar la trobada de puntaires dins la festa major 
d’hivern de la ciutat de Barcelona amb motiu de santa Eulàlia. 500 puntaires van 
estar exhibint els seus millors treballs a l’avinguda del Portal de l’Àngel barceloní.

El Dia Internacional de la Dona ens va permetre d’homenatjar la puntaire Núria 
de la Vega, gran formadora de la tècnica duquessa des del seu taller d’Esplugues 
de Llobregat.

La televisió gironina va demanar a l’ACP col·laboració per emetre un programa el 
dia de Sant Jordi: els calien dues puntaires que treballessin als estudis. En aquesta 
ocasió les participants van ser dues gironines.

El tradicional punt de llibre del 2012 reprodueix el drac que la sòcia Aida Pou 
obsequià a l’ACP i que s’ha distribuït gratuïtament a tots els nostres socis.

Als inicis de l’estiu el canal estatal de la televisió nipona va emetre un programa 
que havia enregistrat a Barcelona durant la trobada de puntaires de l’avinguda 
Mistral. Els tècnics s’havien desplaçat especialment perquè els havia sobtat que 
aquí les puntaires surten al carrer, mentre que allà només es treballa a l’escola 
o a casa. L’ACP va col·laborar en tot amb la televisió japonesa per aconseguir la 
filmació d’imatges durant la trobada.

A més dels cursos trimestrals sobre diferents tècniques puntaires, aquest any 
s’han fet tallers de cap de setmana de cosir puntes i especial Nadal, i cursos 
intensius de finals invisibles i de punts de fons de punta contemporània.

Associació de Puntaires de La Garriga, professora Anna M. Rubio, i la puntaire és Judit Casals
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Els membres adherits

Estatutàriament està contemplada la figura d’entitat adherida a 
l’ENS però sense vinculació orgànica ni econòmica.  Es tracta d’un 
nivell d’associació que vol generar un espai de contacte i un marc de 
relacions que puguin facilitar en un futur desenvolupar projectes i 
col·laboracions concretes.

Tot i que des de la creació de l’ENS, aquesta ha estat una figura molt 
poc desenvolupada fins ara, a partir de 2012 s’ha establert aquesta 
mena de relació amb aquestes dues federacions.

XarxaAteneu

President: Jaume Pieres

C Avinyó, 44. 08002 Barcelona
ateneus@ateneuslaics.cat
www.ateneuslaics.cat
Telf.: (+34) 93 601 16 56

COM ENS DEFINIM

XarxAteneu és un projecte associatiu cultural de coordinació entre els 
ateneus lliurepensadors que existeixen a Catalunya. 

XarxAteneu és una federació d’entitats impulsada per una vintena d’ateneus 
que comparteixen l’ideari de laïcitat i progrés, fundada el 14 de juny de 
2008 a Sant Feliu de Llobregat. L’objectiu social de l’entitat és la promoció 
i la divulgació de projectes culturals dirigits i gestionats per la ciutadania de 
manera altruista i voluntària. 

XarxAteneu té com a objecte contribuir al desenvolupament d’una alternativa 
de transformació de manera que pugui impulsar un sistema de vida diferent a 
l’existent marcat pels seus principis ideològics.

QUIN ÉS EL NOSTRE IDEARI

Laïcitat: Promovem la laïcitat com a mètode per garantir i promoure la llibertat 
de consciència, condició per a la resta de llibertats. Desconfiem de les veritats 
absolutes i ens oposem a qui vulgui imposar-les. Assumim, doncs, l’herència 
de les persones lliurepensadores que des de la raó han lluitat per construir un 
espai públic lliure de monopolis morals, on la pluralitat d’opcions espirituals i 
filosòfiques sigui respectada.

Progrés: Ens declarem progressistes i continuadors d’una àmplia tradició 
emancipadora, il·lustrada i obrerista, preocupada per les condicions socials 
que fan possible la realització dels drets humans i la seva extensió a tots i 
cadascun dels individus d’una comunitat, independentment del grup social en 
el qual estiguin inserits. Defensem la igualtat d’oportunitats i la justícia social 
com a “llibertat de poder fer”, és a dir, no només com a absència de límits legals 
sinó com a autorealització personal.

País: Expressem el nostre compromís amb la construcció nacional de Catalunya. 
Volem una nació d’homes i dones lliures en un exercici d’autodeterminació com 
a manifestació col·lectiva d’un dret individual (el plebiscit quotidià de Renan). 
La voluntat de viure plegats ha de ser l’element central de cohesió del país. Així 
mateix, manifestem la nostra vocació internacionalista.

Quins són els pilars del nostre treball associatiu

Cultura: Els ateneus tenen el seu origen en la voluntat de les classes populars 
d’instruir-se com a via per poder desenvolupar una vida plena. La cultura és 
concebuda com una condició per a l’exercici real de la llibertat i s’expressa en 
múltiples formes: debat, formació, expressió artística, pràctica esportiva, folklore... 
La cultura és un dels eixos vertebradors fonamental de l’activitat associativa que es 
genera.

Memòria: L’aportació del moviment ateneista a la construcció de la democràcia 
al nostre país ha de passar per un continu exercici de recuperació de la 
memòria històrica. Superant nostàlgia però practicant el record, la descoberta, 
l’homenatge a una forma d’entendre la vida, fent pedagogia i difonent el bo i 
millor de la nostra tradició associativa per recuperar i restituir la dignitat de 
persones, institucions i formes d’organitzar-se. Només des el coneixement i el 
reconeixement del passat hi haurà una veritable ètica civil a Catalunya que situï 
el país en una perspectiva de progrés. 

Ciència: L’avenç indubtable que suposa l’escolaritat obligatòria al nostre país fa 

Inauguració de la nova seu Cercle Pedra Tallada de Palafrugell.
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que el moviment ateneista no hagi d’assumir funcions d’alfabetització i instrucció 
bàsica. No obstant, no es pot descuidar l’arrel del combat contra la ignorància i la 
superstició, a favor de la raó i el coneixement, fonamentals per a la construcció 
d’un projecte humanista. La dimensió científica de l’acció social és imprescindible 
per abordar amb garanties els grans reptes que tenim com a societat, com per 
exemple el de la sostenibilitat. Actualment l’accés al coneixement, l’aprenentatge 
i l’accés a la ciència trenquen amb un passat elitista i democratitza el saber d’una 
disciplina que va néixer amb una clara funció divulgadora, amb un enfocament 
més social i humanista que no el que té avui en dia.

Casal de Joves de 
Catalunya

President: Joan Montes Grimao

c/Avinyó 44, 3er
Telf. (+34) 93 601 16 16
www.casaldejoves.org 
casaldejoves@casaldejoves.org 

Casals de Joves de Catalunya som una federació que agrupa associacions juvenils 
que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota 
els principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social. Per fer-
ho desenvolupem activitats de lleure juvenil que, independentment de la seva 
tipologia, busquen la implicació dels i les joves.

Durant l’any 2012 Casals de Joves de Catalunya hem consolidat la participació dels 
Casals a les activitats que realitzem. Mostra d’això són les 12 activitats federatives 
a les quals han assistit un total de 18 Casals de la Federació. Des d’un punt de vista 
quantitatiu, hem realitzat: 

• Trancada, amb 52 participants.

• Torneig de futbol sala, amb 62 participants.

• Sopar casalero, amb 43 participants. 

• Premis casaleros, amb 87 persones. 

• Habemus Party, amb 66 participants. 

• Transforma, amb 23 participants. 

• Grand-prix a Vallès-Osona, amb 38 participants. 

• Mertxe, a Barcelona: 100 participants aprox.

• Sonat al Xiroc, amb 200 participants, aprox.

• Activitat Jo-Bregat, amb 17 participants.

• Intercanvi a Palestina “Actitud Palestina”, amb 11 participants.

• 3eres jornades de lleure i sexisme, amb 41 participants.

Les activitats que realitza la federació, igual que els Casals que en formen part, són 
d’un ampli ventall de tipologies. Així, espais com l’Habemus Party (festa satírica a 
favor de la laïcitat) o La Mertxe (jornada musical per la reivindicació d’una festa 
major popular a Barcelona), tenen un caràcter més lúdic, mentre que les Jornades 
de lleure i sexisme (espai de reflexió i intercanvi entre el moviment feminista i LGTB 
i els moviments de lleure) o el Transforma (jornades de cap de setmana dedicades 
al debat monogràfic) tenen un caràcter més formatiu. 

En qualsevol dels casos, però, el contingut cultural (sigui musical, esportiu, teatral...) és 
un dels trets característics de les nostres activitats, ja que és a través de l’organització 
d’activitats d’aquesta mena, com els Casals eduquen en la participació.  

Així, el sentit principal de la federació respon a la voluntat de posar en contacte 
els diferents Casals, per tal de compartir experiències i sumar energies per 
desenvolupar projectes que traspassin l’àmbit local. Però no només això, la 
federació també pretén “fer la vida més fàcil” als Casals. Per això durant el 
2012, a banda d’organitzar activitats conjuntes amb la participació dels casalers 
i les casaleres, la federació també ha millorat la web, ha assessorat en qüestions 
jurídiques als Casals, ha donat suport tècnic en la realització de projectes concrets 
i ha promogut cursos de formació per facilitar la millora de la tasca dels membres 
socis i les membres sòcies dels Casals. 

Alguns exemples en aquest sentit són les visites periòdiques que es fan als Casals, 
l’ajuda en la recerca de finançament, la representació dels Casals en administracions 
supramunicipals, l’allotjament de webs amb domini casaldejoves.org o la compra de 
materials per compartir entre els Casals, com un equip de llums o un equip de so. 

Tanmateix, res d’això no seria possible si no fos per la participació activa dels Casals 
en la federació. En aquest sentit, al 2012 hem multiplicat els espais de reunió, de 
grups de treball i comissions, a fi de fer possible que el projecte segueixi creixent, 
tant amb les activitats, com amb l’entrada de nous Casals, un fet que al 2012 ha 
estat força rellevant.

Xerrada sobre l’intercanvi a Palestina en el marc de La Trancada, l’activitat de trobada 
lúdico-formativa dels Casals.



 

Introducció
Parlar de creixement i de consolidació en moments com els actuals on tot sembla trencar-
se i fer-se fonedís pot semblar una vertadera provocació. I tanmateix el cert és que 2012 
ha estat un any on s’han incorporat tres noves federacions (la Federació Catalana de 
Catifaires, la Federació Catalana de Puntaires i la Casa dels Entremesos) a l’ENS i dues més 
han demanat de ser entitats adherides (XarxaAteneu i Casals de Joves de Catalunya). 
Aquesta figura contemplada en els estatuts no té relació orgànica ni econòmica però si 
relacional, cosa que possibilita la generació d’espais comuns de treball i de relació.
La diversitat temàtica dels membres de l’ENS comporta un reforçament de cadascun 
d’ells, una diversitat que és potenciada transversalment pel model associatiu, és a dir, 
per una forma de ser i de treballar semblants que fa que organitzacions de múltiples i 
variades temàtiques puguem compartir espais comuns de treball i de relació.
Amb tot, el 2012 ens ha abandonat -i volem creure que temporalment- la Federació 
d’Ateneus de Catalunya. Malgrat els diversos intents per saber les causes que han 
motivat aquesta decisió, a hores d’ara no en tenim coneixement. Esperem que tard o 
d’hora puguem tenir l’oportunitat de valorar la situació conjuntament. 
Dins del terreny de l’ampliació de l’entitat, durant el 2012 s’ha efectuat el procés de 
valoració i d’acord de fusió mitjançant l’absorció de la Confederació d’Agrupacions 
de Cultura Tradicional Catalana per part de l’ENS. Feia anys que els responsables 
d’ambdues entitats vèiem clara la necessitat d’aquesta fusió, ja que no tenia sentit que 
organitzacions semblants anéssim cadascuna pel nostre compte.
Aquesta fusió ha motivat una modificació dels estatuts de l’ENS per tal de contemplar el 
procés d’integració i suma d’objectius. Així mateix, i atès que cada vegada més les activitats i 
propostes desenvolupades per l’ENS s’ampliaven més enllà de l’àmbit comunicatiu estricte 
i davant confusions que el nom original de l’ENS generava, també es va aprovar a l’Assemblea 
General Extraordinària del passat mes d’octubre de 2012 un canvi de denominació. Des de 
llavors el nom de l’entitat és ENS DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ.
Dins de l’àmbit de les col·laboracions i processos sinèrgics generats durant el 2012 destaca 
la consolidació de les reunions periòdiques de coordinació amb la resta de taules del 
Tercer Sector (social, ambiental, cultural, cooperació, secretariat de fundacions...) 
com un espai de relació entre organitzacions de tercer nivell i on, per exemple, s’han 
acordat unànimement i conjunta propostes encaminades a la millora dels processos de 
convocatòria, concessió i gestió de subvencions per part de les administracions. Així 

2012 any de creixement i 
consolidació 
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mateix s’ha arribat a un acord de col·laboració periòdica amb VilaWeb, el Projecte 
ARÇ Cooperativa i la Cooperativa de Serveis financers COOP57.
Per acabar aquesta breu introducció, us comuniquem que l’ENS va estar present a la 
Mostra d’Entitats dels Països Catalans el passat Onze de Setembre de 2012 amb 
un estand i on diverses federacions associades varen presentar les seves activitats 
respectives i varen crear un espai dinàmic i participatiu amb els visitants.
A continuació exposem les principals activitats i propostes desenvolupades durant el 
2012 en funció de la seva temàtica i orientació.

Diferents són les eines de les que disposa 
l’ENS per encarar amb èxit aquestes tasques 
de comunicació i de difusió de les activitats, 
tant pròpies com alienes.

Pel que fa a la comunicació de les seves 
activitats, el web corporatiu de l’ENS 
(www.ens.cat) és l’eina fonamental sobre la 
qual se sustenta bona part de les tasques 
comunicatives. A partir d’aquest web es 
desenvolupen, en funció de la temàtica, 
especificitat i característiques de l’acció/
proposta a comunicar, una sèrie d’eines 
comunicatives encaminades a garantir una 
òptima presència als mitjans i als col·lectius 
susceptibles d’estar-hi interessats.

Les notes de premsa, els contactes directes 
amb interlocutors dels diferents mitjans 
de comunicació, l’establiment de convenis 
de col·laboració amb organisme de l’àmbit 
professional de la comunicació, les rodes de 
premsa, l’elaboració de dossiers... són alguns 
dels elements que de manera assídua i regular 
s’utilitza des de l’equip de comunicació de 
l’ENS.

Aquest equip format bàsicament per dos 
periodistes i un coordinador desenvolupa les 
seves tasques amb  eficiència i amb molt bons 
resultats. En els darrers mesos s’ha assolit 
una presència mediàtica molt significativa, no 
sols en els mitjans comarcals i locals sinó, i de 
manera especial, en els mitjans generalistes, 
tant de premsa escrita com virtual, les ràdios 
RAC1 i CatRàdio així com en programació en 
directe de les principals televisions nacionals. 
Els 150 anys d’Associacionisme Pessebrista, 
o la celebració dels Pastorets són uns bons 
exemples del que acabem de dir.

En termes absoluts, la web corporativa ha 
experimentat un progressiu creixement en 
el nombre de visitants en els darrers anys. 
Durant l’any 2012, les més de 35.000 visites 
que va rebre la pàgina romanien, de mitjana, 
uns 4 minuts dins del lloc. La generació 
constant de nous continguts, la seva 
dinamització per xarxes socials, l’augment 
del nombre de persones subscrites al butlletí 
corporatiu i la implicació de l’ENS per donar-
se a conèixer entre tots els àmbits del món 
associatiu cultural, però també més enllà del 

seu entorn més immediat, expliquen aquesta 
evolució creixent.

Font: Dades extretes de Google Analytics

Una altra eina complementària és l’Agenda 
de l’ENS, una plataforma on es poden 
trobar multitud de propostes generades pel 
moviment associatiu. La seva complexitat 
tècnica ha motivat que hagi tingut retards 
a l’hora de la seva total posada en marxa. En 
els primers mesos de 2013, un cop superades 
les dificultats, estarà completament en 
funcionament.

L’Agenda de l’ENS és una eina compartida 
entre les federacions membres on cadas-
cuna incorpora la informació en llur agenda 
i de manera automàtica aquesta s’incorpora 
a l’agenda general. Això permet economitzar 
costos, energies i possibilita la visualització 
global.

L’agenda també es pot consultar a través de 
la publicació Tornaveu (www.tornaveu.cat) i 
de la seva aplicació per a mòbils intel·ligents 
amb suport iOS i Android. L’usuari que hi 
accedeixi a través d’aquesta via podrà trobar 
tota una relació de propostes relacionades 
amb la cultura popular de Catalunya més 
propers en el temps. 

El primer any de funcionament de l’agenda ha 
estat d’immersió. Diferents federacions s’han 
anat adherint progressivament al projecte, 
incorporant els seus esdeveniments i els de 
les seves entitats base. En xifres, durant l’any 
2012, es van introduir més de 3.300 actes. La 
segona meitat de l’any va ser especialment 
activa, fruit de la creixent difusió que es 
va fer del projecte per part de les pròpies 
federacions, les presentacions territorials i la 
promoció de la iniciativa a través de mitjans 
digitals especialitzats.

ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ / DIFUSIÓ
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Som conscients que les informacions i les 
notícies s’han de confeccionar amb criteris 
periodístics. Per aquest motiu i orientat 
bàsicament al món professional de la comu-
nicació, el passat mes de juliol es va presentar 
el Banc Digital de Continguts Culturals. Una 
plataforma tècnica que permet als mitjans de 
comunicació d’accedir en qualsevol moment 
a una base de dades d’activitats, redactades 
en format periodístic, gratuïta i transparent. 
Únicament es demana als qui hi recorrin que 
siguin fidels a l’essència de la notícia i que 
sempre manifestin on ha estat originalment 
publicada. Es tracta d’una projecte realitzat 
conjuntament amb l’Associació Catalana 
de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals i amb 
l’Associació Catalana de Premsa Comarcal.

L’objectiu de la iniciativa és doble: per 
una banda, posar a disposició dels mitjans 
de comunicació tota aquella informació 
rellevant que la cultura popular desenvolupa, 
organitzada per temàtiques, àmbit territorial 
i gèneres periodístics (notícies, entrevistes, 
reportatges, articles d’opinió) i, a la vegada, 
donar una major difusió a aquestes ini-
ciatives i experiències que conformen l’asso-
ciacionisme cultural català.  

El dia 14 de maig de 2012 es va fer la pre-
sentació oficial, la qual comptà amb la pre-
sència del Conseller de Cultura Ferran 
Mascarell i del Secretari de Comunicació 
del Departament de la presidència Josep 
Martí. La presentació es féu a la seu social de 
l’Associació Catalana de Premsa Comarcal 
i comptà amb la presència de més d’un 
centenar de persones. Així mateix s’han 
començat a fer una sèrie de presentacions 
territorials, les primeres de les quals foren 
realitzades el 5 de juliol a Reus (Centre de 
Lectura) i el 28 de novembre a Vic. 

Aquestes presentacions, dirigides a premsa, 
han estat decisives per donar a conèixer la 
iniciativa entre el seu públic objectiu. Mitjans 
com Catalunya Ràdio, l’Agència Catalana de 
Notícies i Nació Digital van interessar-se per 
aquesta eina innovadora. Actualment, més 

de 325 mitjans estan adherits al Banc de 
Continguts de la Cultura Popular, entre els 
quals destaquen Tarragona Ràdio, Nació La 
Flama (Nació Digital), Regió 7, Tot Sant Cugat, 
Mallorca Actual, Ràdio Sabadell, entre d’altres. 

Durant l’any 2012, es van publicar 262 
continguts, majoritàriament notícies, però 
també entrevistes, reportatges i articles 
d’opinió, que van tenir 305 reproduccions per 
part dels mitjans adherits.  

Xarxanet és el portal que des del 
Departament de Benestar Social i Família 
s’està impulsant des de fa una bona colla 
d’anys. El portal cultural està gestionat per 
l’ENS des de la seva creació i ha representat 
un espai d’incidència principalment als 
sectors tècnics i de gestió cultural. Podríem 
afirmar que Xarxanet és una de les potes 
específiques on l’ENS suporta la seva 
capacitat de difusió i d’incidència. Durant el 
2012, l’ENS ha generat 181 continguts, entre 
actes d’agenda i notícies. El portal Cultural 
de Xarxanet ha registrat 20.979 pàgines 
vistes i el seu butlletí arriba a 3.583 persones. 

En termes generals, el portal de Xarxanet s’ha 
anat consolidant com el lloc web de referència 
del sector associatiu i del voluntariat de 
Catalunya. Ara fa onze anys era un espai 
pioner a tota Europa que naixia amb l’objectiu 
d’aglutinar i vertebrar l’extensa amalgama 
associativa i civil del país, constituït per les 
mateixes entitats, principals coneixedores 
de la seva pròpia realitat. El que inicialment 
era un repte innovador, amb els anys ha 
esdevingut un clar referent per al sector.

Una altra eina bàsica a cavall entre la difusió, 
la reflexió i la proposta és TORNAVEU 
Associacionisme i Cultura, publicació per a 
la gent culturalment activa. A finals de l’any 
2012 s’havien editat 70 números d’aquesta 
publicació virtual quinzenal. Poc a poc, 
TORNAVEU s’ha anat consolidant com un 
espai de difusió i comunicació de múltiples 
sectors de l’activisme associatiu català. Amb 
un mailing de gairebé 15.000 adreces i amb 
un número de consultes que arriben en alguns 
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casos a gairebé 7.000 biaxades, cada quinze 
dies ha estat testimoni de múltiples notícies, 
propostes, referents, tribunes, entrevistes... 
totes elles relacionades d’una manera o altra 
amb el moviment associatiu cultural català. 
Amb els 22 número editats durant el 2012, han 
estat gairebé 300 els articles publicats, molts 
d’ells amb comentaris dels lectors.  Destacar 
que en els tres anys que porta existint cada 
mes d’agost TORNAVEU, Diari de Prada ha 
estat present a la Universitat Catalana d’Estiu 
com el mitjà diari d’informació universitària.

Ja per acabar amb l’àmbit de comunicació/
difusió, esmentarem que per segon any 
l’ENS ha estat encarregat de portar a terme 
la difusió i comunicació del Projecte Espai A, 
iniciativa liderada pel Departament de Cultura 
i coordinada per la Federació d’Ateneus i 
que compta amb la participació activa de 
diferents col·lectius del Moviment Coral 
Català, la Federació Catalana de Societats 
Musicals, la Federació de Grups Amateurs de 
Teatre de Catalunya i l’Agrupament d’Esbarts 
Dansaires. Es tracta d’un espai que facilita 
les actuacions de col·lectius pertanyents a 
aquestes federacions membres de l’ENS en 
espais ateneístics d’arreu el territori.

La utilització de les Xarxes socials
Les xarxes socials són tendències, modes, 
un fenomen en constant canvi. A diferència 
de fa pocs anys, avui la majoria de gurus 
afirmen que la clau rau en la qualitat, és a dir, 
en el nivell d’influència sobre els seguidors. 
En aquest sentit, l’any 2012 ens ha permès 
un creixement sostingut de nous adherits 
però, sobretot, consolidar les nostres xarxes 
socials entre un públic molt concret. 

El nostre objectiu és subministrar informació 

d’interès per als nostres seguidors, tenint en 
compte les seves preferències. En aquest 
sentit, les xarxes socials no s’han limitat només 
a donar a conèixer les notícies derivades de 
l’ENS o els reportatges de Tornaveu, sinó 
també aquells continguts sorgits d’altres 
agents del nostre sector i que estaven en la 
línia dels interessos de la nostra audiència. 

Aquesta visió estratègica ens ha permès de 
situar-nos com una referència de la cultura 
popular catalana dins dels mitjans socials. 
En el darrer any hem interactuat amb gran 
part dels nostres seguidors. Hem aconseguit 
que les nostres xarxes socials siguin un canal 
de comunicació i contacte amb l’ENS i la 
revista Tornaveu. A través d’elles hem rebut 
propostes de nous continguts per a Tornaveu, 
consultes, felicitacions, suggeriments de 
millora i crítiques. Totes les comunicacions, 
que han estat contestades de manera 
gairebé instantània, ens han permès millorar 
els nostres serveis i alhora refermar la nostra 
marca a través de les xarxes socials. 

Estem especialment orgullosos d’aquest 
assoliment, hem aconseguit connectar 
amb el nostre públic. Les xarxes socials han 
estat un element clau de dinamització de 
la revista Tornaveu i la web corporativa i 
han esdevingut una de les principals portes 
d’entrada als portals. La majoria dels nostres 
missatges han aconseguit repercussió i, fins i 
tot, una viralitat superior al 30%. 

Aquestes xifres evidencien la tasca desen-
volupada fins ara, però el treball amb els 
mitjans socials ha de ser continu i els reptes 
per al 2013 passen per seguir consolidant 
la nostra marca i seguir ampliant el nostre 
espectre d’influència sense apartar-nos del 
públic potencial. 

ÀMBIT DE LA FORMACIÓ / RECERCA / REFLEXIÓ

Diversos han estat els projectes i les accions 
que durant el 2012 s’han endegat dins 
d’aquest camp.
Per a l’ENS, la formació, la recerca i la 
reflexió són aspectes estratègics, aspectes 
que de ben segur poden a mig i a llarg 
termini potenciar-nos com a col·lectiu. No 
es tracta sols de fer les coses, sinó també 
cal saber i comunicar per què les fem, i 
d’alguna manera situar-les dins del context 
històric i amb perspectiva de futur. De no 
fer-ho pot passar, i de fet ha passat, que no 
hi hagi consciència pública i contrastada de 
la importància que el moviment associatiu 
ha tingut i té per al país.
La preparació de la Beca d’Estudis de 
l’Associacionisme Cultural, és possible-
ment el projecte que més s’adiu a aquesta 
voluntat estratègica. Històricament el movi-

ment associatiu ha dedicat més esforços 
a treballar allò concret i factible, la cosa 
immediata com a molt a mig termini, sense 
preocupar-se massa de generar un procés 
paral·lel de reflexió, d’argumentació que 
documentés i expliqués per què es fan les 
coses d’una manera determinada i de valorar 
el seu impacte. Amb aquesta iniciativa es vol 
generar un espai de reflexió acadèmica sobre 
el fet associatiu, tant en les seves vessants 
històriques, com temàtiques, territorials i 
sectorials com de futur. Volem reflexionar, 
estudiar, analitzar per tal que pugui quedar 
escrit per al futur. El sol fet de generar aquest 
procés de manera regular –cal recordar que 
la beca té un caràcter anual– assegura la seva 
incidència i depassa allò anecdòtic i puntual.

Cal reconèixer públicament que ha estat 
gràcies les aportacions econòmiques que 
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ha realitzat l’Associació ENLLAÇ que se’ns 
ha permès poder bastir aquest projecte i fer 
que sigui una realitat el 2013. 

La beca estarà dotada amb 6.000 € més 
la seva publicació i s’hi podran presentar 
aquelles persones que pel seu currículum, 
siguin o no universitàries, puguin garantir 
el seu èxit. S’ha constituït un jurat format 
per persones expertes en associacionisme, 
que vetllaran perquè el procés d’elaboració 
i de treball sigui un èxit. Per acabar, els 
recursos econòmics estan distribuïts en 
cinc anualitats, amb un total de 35.000,00€, 
amb imports decreixents per tal d’incentivar 
l’ENS a cercar els recursos complementaris 
en la mesura que va avançant el temps. La 
gestió d’aquest recursos està efectuada en 
qualitat de marmessor per la Cooperativa de 
Serveis Financers COOP57.
Canemàs, revista de pensament associatiu 
s’està consolidant. El mes de desembre es va 
editar el número 3 d’aquesta publicació per 
subscripció, que esdevé un fòrum de debat, i 
d’intercanvi de reflexions i d’anàlisi de tot allò 
que afecta i que té alguna relació amb el món 
associatiu. Així mateix, la presència regular de 
totes les sensibilitats lingüístiques i realitats 
culturals és una demostració concreta de la 
voluntat dels editors d’adreçar-se i de tractar 
temes d’interès per a tots els territoris de 
parla catalana. La previsió és que el mes de 
juliol es publiqui el número 4 i a les acaballes 
de 2013 aparegui el número 5.

Ara fa gairebé dos anys que l’ENS gestiona el 
fons editorial de la que fou revista Via Fora! 
publicació per a la gent culturalment activa. 
Amb 66 números editats, aquesta publicació 
deixà de publicar-se la Tardor del 2001. Més 
de sis-cents articles de diferents format i 
temàtica conformen el seu univers. Des de 
la seva cessió a l’ENS es poden consultar 
al web corporatiu. A més, properament es 
podran consultar de manera més còmoda ja 
que s’incorporarà un sistema de recerca per 
autor, temàtica i número d’edició de Via Fora! 
Des de fa tres mesos, cada quinze dies s’edita 
a TORNAVEU dins de la secció S’havia dit... 
un article, que per la seva temàtica i pel seu 
tractament es considera de plena actualitat.

Dins del capítol formatiu, i tal com hem vingut 
fent en aquests darrers anys, s’ha realitzat 
un Taller de Formació en Comunicació 
per a l’associacionisme cultural, centrat 
en aquesta ocasió en “Com potenciar els 
diferents mitjans de comunicació de les 
associacions: Reptes i propostes de futur”. El 
dissabte 1 de desembre fou el dia escollit i 
es realitzà a la seu de VilaWeb. El seu ponent 
fou el director de VilaWeb, Vicent Partal. El 
resultat fou tant positiu que se’ns demanà 
per part dels participants de poder-ne fer 
un altre com a complement del que s’havia 
treballat.

Cal esmentar també la reunió de presidents a 
l’entorn de debatre i aprofundir els conceptes 
d’Institut Català de l’Associacionisme Cul-
tural i de l’Espai de l’Associacionisme, amb tot 
un procés participatiu que permeté poder 
recollir tots els suggeriments i propostes a 
l’entorn d’aquest tema. 

Per acabar aquest apartat citarem el projecte 
iniciat l’octubre de 2012 per encàrrec de 
l’Ajuntament de Barcelona sobre l’Estudi 
d’impacte del moviment festiu a la ciutat 
de Barcelona. Conscients que la ciutat de 
Barcelona disposa d’un extens i divers teixit 
associatiu en l’àmbit de la Festa, directament 
relacionat amb el món de la cultura popular i 
tradicional, que aglutina milers de persones 
i històricament ha actuat com un element 
de cohesió social i territorial, s’ha volgut 
quantificar el seu impacte social, econòmic i 
importància. Malgrat l’elevat nombre d’entitats 
que de manera central o secundària realitzen 
activitats festives a la ciutat, a dia d’avui no 
existeix una base informativa que permeti 
quantificar les entitats que en formen part, 
les seves diferents sensibilitats i distribució a 
la ciutat. Per altra banda, cada vegada és més 
urgent identificar les seves característiques 
principals i la seva realitat en l’activitat cultural 
de la ciutat, per tal de poder orientar i afinar 
les polítiques culturals que cal endegar des de 
les diferents administracions, especialment 
des de l’ajuntament de la ciutat. L’estudi 
pretén incidir sobre aquesta concreció i 
contribuir a generar una fotografia del sector 
festiu de Barcelona, els seus impactes i 
transcendència, mitjançant la recopilació, 
anàlisi i sistematització de la informació 
disponible i la realització d’un treball de 
prospecció informativa en relació a l’impacte 
del col·lectiu festiu de la ciutat. Es previst que 
a començaments del mes de març de 2013 es 
pugui lliurar a l’Ajuntament la seva redacció.

2012 any de creixement i consolidació
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ÀMBIT LEGISLATIU / INSTITUCIONAL

Molt possiblement, haver aconseguit tenir una 
presència al Consell Assessor de Continguts 
i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals juntament amb la 
compareixences en seu parlamentària a 
la Comissió de Cultura i Llengua han estat 
les fites més significatives i simbòlicament 
més importants dins del capítol de relacions 
institucionals. I en el cas de la Corporació 
ho és més, atès que en els darrers mesos hi 
ha hagut una reestructuració que ha fet que 
l’entitat passés de 21 a 16 membres, per 
bé que l’ENS segueix essent-hi present. És 
un reconeixement públic del paper que té 
l’ENS i principalment les seves federacions 
associades.

La compareixença al Parlament, que comptà 
amb el suport de tots els grups parlamentaris, 
fou demanada amb l’objectiu de presentar 
formalment la memòria del 1r Congrés de 
l’Associacionisme Cultural Català, va tenir 
com a objectiu posicionar l’ENS com a Taula 
del Tercer Sector Cultural i es va centrar i 
concretar en els aspectes que més preocupen 
les nostres organitzacions, demanar un procés 
de revisió de les legislacions que condicionen 
les activitats del moviment associatiu (Llei 
d’Espectacles, Directiva del Foc, PecCat, ...) 
i, a ser possible, aglutinar-les en una única 
normativa, tractar en profunditat les normatives 
que regulen les convocatòries i justificacions 
d’ajuts econòmics, i la necessitat d’un Institut i 
Espai de l’Associacionisme Cultural.

Podem dir que a principis del quart 
trimestre la Normativa sobre Espectacles 
i el seu Reglament es trobaven en procés 
de modificació i el tractament sobre convo-
catòries de subvencions en un clar moment 
d’estudi a partir de les nostres aportacions, 
entre d’altres. 

De la mateixa manera que l’ENS és sensible 
per tot allò que afecta als seus associats i 

les seves entitats, entén que en el marc de 
la presència i incidència social que a tots 
ens és comuna no ha de restar indiferent als 
episodis que afecten de manera important 
el nostre model social, just per la nostra 
contribució històrica i de cohesió social. El 
Manifest amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya i el Manifest de l’Associacionisme 
Cultural per una Catalunya que pugui 
decidir lliurament, publicitats el setembre 
i novembre respectivament, evidencien 
que de manera raonada, implicada i madura 
volem estar al lloc que ens pertoca.

El mes de juny l’ENS signava amb diferents 
entitats del món associatiu la declaració 
amb la qual es recordava la primera 
llei d’associacions de 1887 com un pas 
determinant que va permetre la construcció 
de ciutadania en la democratització del 
país, ja que va suposar “un tractament molt 
important en la construcció de la ciutadania. 
Al permetre l’associació, accepta que les 
persones puguin unir-se en la defensa dels 
seus interessos, en la promoció de la seva 
educació i de la seva cultura i en l’enfortiment 
dels lligams entre elles per tal d’oposar-se als 
poder tradicionals”.

Així mateix, l’ENS és membre del Consell de 
l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya 
i de la Comissió interna encarregada de 
redactar la proposta de la futura Llei 
del Voluntariat, i ha signat convenis de 
col·laboració amb el Consell d’Associacions 
de Barcelona, l’Obra Cultural de l’Alguer, 
la Fundació Congrés de Cultura Catalana, 
la Xarxa Audiovisual Local, el Projecte 
Heptàgon, l’Associació Catalana de Premsa 
Gratuïta i Mitjans Digitals, l’Òmnium Cul-
tural, l’Agència Catalana de Notícies, l’Asso-
ciació Catalana de la Premsa Comarcal, la 
Fundació Jaume Casademont, VilaWeb i el 
COOP57.

Compareixença en seu parlamentària a la Comissió de Cultura i Llengua
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ÀMBIT DE LA SENSIBILITZACIÓ

Tot i que de la revista TORNAVEU n’hem parlat 
en apartats anteriors, cal manifestar que dins 
d’aquest àmbit de la sensibilització juga un 
paper important. Es tracta d’una plataforma 
virtual molt activa que vol incidir directament 
sobre l’estat d’opinió i informació dels 
col·lectius relacionats amb l’associacionisme 
ja sigui divulgant activitats, propostes, fets 
històrics... com donant opinió, fent propostes 
concretes, marcant criteri. El fet d’haver 
arribat a finals de 2012 a l’edició número 70 
manifesta una alt grau de consolidació.

Personatges clau de l’associacionisme 
cultural català. Fa temps que des de 
l’ENS vàrem arribar a la conclusió sobre la 
necessitat de generar punts de referència 
del sector associatiu, com a concreció de la 
seva contribució històrica però també com a 
models a treballar, promoure i/o desenvolupar. 
Aquest projecte convida a ser un revulsiu 
intern  de les federacions culturals i de tot el 
moviment associatiu en general enfortint-los i 
dotant-los de sentit i significació futura.

Es parteix de la base que existeixen molts 
testimoniatges de diferent tipus, d’impacte 
i de característiques diverses, associats a 
les federacions culturals catalanes. Alguns 
d’ells no massa coneguts ni pels propis, però 
d’altres totalment instaurats com a referents 
nacionals. És a partir d’aquesta realitat que es 
considera bàsic de donar-los a conèixer i poder 
compartir llur experiència i contribucions, 
des de la perspectiva d’enfortiment del teixit 
associatiu cultural. L’objectiu és identificar 
valors singulars, l’explicar com es treballen 
dins dels diferents col·lectius associatius per 
tal de fer-los atractius i donar-los a conèixer 
a la ciutadania en general i que esdevinguin 
un referent per promocionar el voluntariat, la 
participació i el compromís.

L’any 2012 s’ha dedicat a començar a iden-
tificar i escollir aquells personatges rela-
cionats amb cadascuna de les federacions 
culturals per tal que la divulgació i exposició 
de llur contribució i testimoniatges serveixi 
de pauta, de referent  i de revulsiu intern 
de la pròpia federació, com un element de 
generació d’autoestima pel que ha significat 
de contribució a la història i realitat actual del 

moviment associatiu cultural. Els objectius del 
projecte es concreten en:

• Contribuir a donar a conèixer històries, 
persones, punts de referència... que enfor-
teixin el moviment associatiu en general.

• Dotar de referents històrics a cada federació 
i/o segment cultural, moltes vegades ocults i 
desconeguts fins i tot pels propis interessats.

• Donar a conèixer a la societat en general 
les figures de persones cabdals que manta 
vegades passen desapercebudes i que són, 
desafortunadament, molt poc valorades.

• Aconseguir una forta implicació activa 
de cada federació i/o segment cultural en 
qüestió. Als primers als qui ha d’interessar 
aquesta implicació és a la pròpia federació i/o 
a cada segment cultural concret.

• Possibilitat de distribució amb diaris i emissió 
per TV3, televisions locals...

El format serà DVD, cada documental se 
centrarà en un sol personatge, amb una 
durada d’entre 40’ i 45’, tots ells tindran el 
mateix relat i hi haurà unitat formal malgrat 
les diferents temàtiques que cadascú tracti. 
Inicialment s’ha previst d’editar-ne dos cada 
any, els primers seran els dedicats a Francesc 
Ferrer i Guàrdia i a Paco Candel.

Beques d’Innovació en cultura popular 
(Fundació Jaume Casademont). El mes de 
setembre de 2011 l’ENS signà un conveni 
de col·laboració amb la Fundació Jaume 
Casademont de Girona, amb l’objectiu, entre 
d’altres, de promocionar la convocatòria d’una 
beca dirigida essencialment a federacions i 
entitats de base, dotada amb 5.000,00€, per 
impulsar la producció i l’exhibició de cultura 
popular catalana amb la finalitat de crear nous 
espectacles, moderns, actuals, atractius al 
públic, que siguin capaços de crear sinergies 
amb altres formes de cultura com poden 
ser les arts plàstiques, la música, el circ, la 
literatura, els museus, etc. Es parteix del 
convenciment que la necessària conservació 
dels diferents tipus de cultural popular ha 
d’anar estretament lligada amb l’evolució i 
la modernització, adaptant-se a les noves 
realitats temporals i socials i obrint espais a la 
reflexió cultural.

Per tercer any consecutiu L’ENS participa 
a la Universitat Catalana d’Estiu editant 
el seu diari TORNAVEU, Diari de Prada i 
organitzant la Mostra de Cultura Popular, 
així com diferents espais de reflexió  i debat.

Per mitjà de l’Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) es va contactar amb Rete 
Italiana di Cultura Popolare,  organització 

italiana promotora del Projecte Arianna, 
una xarxa europea de cultura popular. Així 
mateix i malgrat que som conscients que el 
model organitzatiu que representa l’ENS és 
únic en el panorama europeu, estem oberts 
a endegar processos de recerca que ens 
menin a trobar organitzacions i estructures 
associatives semblants a les nostres.

ÀMBIT INTERNACIONAL

2012 any de creixement i consolidació
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accions més significatives 
realitzades durant el 2012



37Actuacions Accions més significatives realitzades durant el 2012

14 DE GENER: Assistència a la inauguració 
de l’exposició Els Gegants de paper. A 
l’Auditori del Castell de Rubí.

21 DE GENER: Presentació de l’Espai A. Al 
Casino de  Caldes de Montbui.

22 DE GENER: Representació als Tres 
Tombs. A Igualada.

24 DE GENER: Presentació de l’ENS al 
President de la Diputació de Lleida, Joan 
Reñé. A la ciutat de Lleida.  Presentació 
de l’ENS a la Casa dels Entremesos. Bar-
celona. 

30 DE GENER: Consell Assessor de Con-
tinguts i de Programació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, i reunió 
extraordinària. Barcelona.

07 DE FEBRER: Assemblea General Ordi-
nària. Al Palau de la Generalitat. 

13 DE FEBRER: Lliurament Premis Ciutat 
de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 
Assistència a l’Assemblea Oberta del MLP. 
A Barcelona.

27 DE FEBRER: Consell Assessor de Con-
tinguts i de Programació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Barcelona.

27 DE FEBRER: Reunió federacions Taula 
Tercer Sector. Reunió Lluís Puig CPCPTC. 
Signatura del conveni amb Vilaweb. 

03 DE MARÇ: Reunió Pla Nacional dels 
Valors.

20 DE MARÇ: Reunió federacions Taula 
Tercer Sector. Presència a l’Acte Memorial 
Francesc Candel.

21 DE MARÇ: Reunió Lluís Puig, CPCPTC.

22 DE MARÇ: Reunió Consell Assessor de 
Cultura Popular i Tradicional. Reunió Pla 
Estratègic de Cultura al Palau Marc.

26 DE MARÇ: Presentació ENS a l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells.

26 DE MARÇ: Consell Assessor de 
Continguts i de Programació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Barcelona.

27 DE MARÇ: Presentació ENS al Vicepre-
sident de la Fundació La Caixa, Albert Soria.

28 DE MARÇ: Participació a l’acte de cons-
titució del Grup de treball del Pla Nacional 
de Voluntariat.

30 DE MARÇ: Reunió Sectorial de Cultura 
del PSC a Barcelona amb Carles Vivancos.

03 D’ABRIL: Reunió amb la Violant Cervera, 
Dra. Gral. D’Acció Cívica i Comunitària. 
Presentació de l’ENS a l’Associació Catalana 
de Puntaires.

11 D’ABRIL: Reunió Aldeas Infantils SOS.

17 D’ABRIL: Presentació de l’ENS a Albert 
Vallvé, Vicepresident 1r de la Diputació de 
Tarragona. 

19 D’ABRIL: Reunió del Pla Nacional de 
Voluntariat.

24 D’ABRIL: Assistència a l’acte de presen-
tació de la Capital de la Sardana, al Palau Marc.

25 D’ABRIL: Presentació de l’ENS al regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, 
Jaume Ciurana.

26 D’ABRIL: Consell Assessor de Continguts 
i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. Barcelona.

26 D’ABRIL: Reunió amb l’exconseller de 
Cultura, Josep Manuel Tresserras.

Entrevista amb el President de la Diputació de Lleida, Joan Reñé. Signatura del conveni amb Vilaweb.

Visita a Albert Vallvé.
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27 D’ABRIL: Reunió federacions Taula Ter-
cer Sector. 

29 D’ABRIL: Assistència a la Fira de Teatre 
Amateur, a Pineda de Mar.

04 DE MAIG: Dinar PSC a la Feria de Abril.

10 DE MAIG: Assistència als Premis Ràdio 
Associació de Catalunya, a l’auditori ONCE.

12 DE MAIG: Assistència al lliurament 
de Premis RECERCAT, al Palau Firal i de 
Congressos de Tarragona.

13 DE MAIG: Assistència a la Diada de la 
Federació de Cors de Clavé Catalunya 
Nord, a Prada (Conflent)

14 DE MAIG: Presentació del Banc de 
Continguts. A la seu social de l’Associació 
Catalana de Premsa Comarcal de Barcelona.

19 DE MAIG: Reunió amb la Confederació 
d’Agrupaments de Cultura Tradicional 
Catalana. Barcelona.

21 DE MAIG: Consell Assessor de Con-
tinguts i de Programació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.  Barcelona.

25 DE MAIG: Presentació de l’ENS al Col·-
lectiu Joan Pau Giné de la Catalunya Nord.

30 MAIG: Reunió entitats Taula Tercer 
Sector. Presentació de l’ENS a Foment de la 
Rumba Catalana, FORCAT.

31 DE MAIG: Assistència a l’acte de 
presentació de l’Anuari de la Laïcitat. Caixa 
Fòrum, Barcelona.

01 DE JUNY: Reunió amb l’eurodiputat 
Ramon Tremosa. Reunió amb l’eurodiputat 
Raimon Obiols. Reunió amb Fancesc 
Fabregat, Cap de Cultura Popular ICUB.  
Assistència a l’acte Primavera de les 
Associacions, a Torrejussana. 

02 DE JUNY: Assistència als actes de comme-
moració de la Fundació Anelles de la Flama. 

03 DE JUNY: Assistència als actes de 
Caramelles a la Ciutat de Barcelona. 
Caramelles al Palau.

05 DE JUNY: Presentació de l’ENS al Ferran 
Civil, Vicepresident 2n de la Diputació de 
Barcelona. 

08 DE JUNY: Reunió amb Jordi López,  
gerent dels Serveis de Cultura, de la 
Diputació de Barcelona. Barcelona. Assis-
tència a l’Assemblea General de Socis de 
l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i 
Mitjans Digitals.

12 DE JUNY: Reunió amb Francesc Fa-
bregat, Cap de Cultura Popular ICUB. Bar-
celona. Reunió amb la junta de la Federació 
de Cors de Clavé. Barcelona.

14 DE JUNY: Reunió amb la Fundació 
Francesc Ferrer i XarxaAteneu. Barce-
lona.

Presentació del Banc de Continguts.

Entrevista Raimon Obiols. Entrevista amb Ramon Tremosa.
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20 DE JUNY: Assistència a l’Assemblea 
General Ordinària de COOP57. Barcelona.

22 DE JUNY: Reunió Ordinària Consell 
Assessor de Cultura Popular i Tradicional.  
Assistència a la celebració dels 20 anys dels 
Centres d’Estudis de Parla Catalana, al Palau 
Marc.

25 DE JUNY: Consell Assessor de Continguts 
i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. Barcelona.

27 DE JUNY: Consell Associacionisme i 
Voluntariat.  Barcelona.

29 DE JUNY: Reunió entitats Taula Tercer 
Sector.  Barcelona.

05 DE JULIOL: Presentació del Banc de 
Continguts. Centre de Lectura de Reus.

09 DE JULIOL: Acte de valoració de 
Xarxanet. Sala d’Actes del Departament 
d’Acció Cívica i Comunitària. Barcelona.

11 DE JULIOL: Compareixença a la Co-
missió de Cultura i Llengua del Parlament 
de Catalunya. Barcelona.

15 DE JULIOL: Assistència al Concert 
de Bandes de la Federació Catalana de 
Societats Musicals. Auditori de Barcelona.    

Diferents actes de Cultura Popular durant l’Universitat Catalana d’Estiu 
de Prada (Conflent).

17 DE JULIOL: Reunió Sectorial de Cultura 
PSC. Barcelona. Signatura conveni de 
col·laboració amb la Cooperativa de Serveis 
Financers COOP57. Barcelona.

23 DE JULIOL: Consell Assessor de Con-
tinguts i de Programació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Barce-
lona.

25 DE JULIOL: Reunió amb Joan Manuel 
Parici, Director del Secretariat d’Entitats 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Barce-
lona.

16 - 23 D’AGOST: Tornaveu Diari de Prada 
i actes de Cultura Popular a la Universitat 
Catalana d’Estiu. Prada (Conflent)



40 ens de l’associacionisme cultural català • memòria 2012

04 DE SETEMBRE: Reunió amb la diputada 
del PSC Consol Prados. 

06 DE SETEMBRE: Reunió entitats Taula 
Tercer Sector. Barcelona. Sopar-reunió 
de presidents de les entitats federatives 
associades a l’ENS. 

07 DE SETEMBRE: Assistència a l’Acte 
Públic de Joan Herrera, d’ICV. Barcelona.

11 DE SETEMBRE: Presència a la Fira 
d’Entitats dels PPCC.  Barcelona.

17 DE SETEMBRE: Assistència a la roda 
de premsa de presentació del IV Congrés 
Internacional d’Art Efímer. Palau Marc. Bar-
celona. 

18 DE SETEMBRE: Reunió equip de 
redacció futura llei del Voluntariat. D.G. 
Acció Cívica. Barcelona.

19 DE SETEBRE: Presentació de la 
Coordinadora de Geganters a Cruïlla de 
Debats. Ateneu Barcelonès. Reunió amb els 
diputats de cultura d’ICV. Parlament.

20 DE SETEMBRE: Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals. Barcelona. Reunió Consell 
d’Associacionisme i Voluntariat. Barce-
lona. Reunió amb la Sectorial de Cultura 
d’ICV. Barcelona. Presentació de l’ENS 
al Oriol Junqueres, President d‘ERC.  
Barcelona.  

21 DE SETEMBRE: Assistència a la 
inauguració del IV Congrés Internacional 
d’Art Efímer. Museu Marítim, Barcelona. 

23 DE SETEMBRE: Assistència a la inau-
guració de l’exposició de catifes florals i 
cloenda del IV Congrés Internacional d’Art 
Efímer. Barcelona. Assistència al Concert 
de la Mercè de la Federació de Cors de 
Clavé. Plaça de la Catedral. Barcelona. 

26 DE SETEMBRE: Entrevista amb la 
diputada del PPC Alicia Alegret. 

27 DE SETEMBRE: Reunió ordinària del 
Consell Assessor de Cultura Popular i Tra-
dicional. Barcelona. Assistència al Plenari 
del Consell Municipal d’Associacions de 
Barcelona. Centre Cívic Pati Llimona. Bar-
celona.

29 DE SETEMBRE: Assistència a l’Assemblea 
General Ordinària de la Federació Catalana 
de Societats Musicals. Tarragona.

Reunió amb la diputada del PSC
Consol Prados. 

Sopar-reunió de presidents de 
les entitats federatives associades a l’ENS.

Fira d’Entitats  a l’Arc del Triomf, Barcelona. 
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01 D’OCTUBRE: Reunió amb Francesc 
Fabregat, Cap de Cultura Popular ICUB. 
Barcelona.

06 D’OCTUBRE: Reunió amb el Consell 
Permanent de la Federació de Cors de 
Clavé. Barcelona.

07 D’OCTUBRE: Assistència als actes 
de commemoració del 35è Aniversari de 
La Roda. Recinte Firal de Montjuïc, Bar-
celona.

09 D’OCTUBRE: Presentació de l’ENS a 
la Presidenta del Parlament de Catalunya, 
Núria de Gispert. Parlament. 

10 D’OCTUBRE: Reunió i presentació 
de l’ENS a Vicenç Villatoro, President de 
l’Institut Ramon Llull. Barcelona.

11 D’OCTUBRE: Reunió i presentació de 
l’ENS a Francesc Homs, Secretari General 
de Presidència i Jordi Cuminal, Director 
General de Comunicació. Barcelona.

15 D’OCTUBRE:  Reunió amb la diputada 
Maria Àngels Ponsa (CiU). Parlament. Assis-
tència a l’acte electoral d’ICV. Seu ICV.

18 D’OCTUBRE: Assistència al sopar com-
memoratiu de la Fundació Ferrer Guàrdia. 
Barcelona. Presentació del projecte Espai A. 
Catequística de Figueres.

20 D’OCTUBRE: Plenari de l’ENS. Assem-
blea General Extraordinària de l’ENS.  
Assistència a la Fira del Món Geganter. Sant 
Feliu de Llobregat. 

22 D’OCTUBRE: Consell Assessor de Con-
tinguts i de Programació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Barcelona.

23 D’OCTUBRE: Reunió amb Andreu Joan 
Martínez, Director General d’Administració 
de Seguretat. Barcelona. Presentació 
de l’ENS a Miquel Buch, President de 
l’Associació Catalana de Municipis i Carles 
Puigdemomt, alcalde de Girona.

26 D’OCTUBRE: Reunió entitats Taula del 
Tercer Sector. Barcelona.

27 D’OCTUBRE: Assistència als actes del 
20è aniversari de l’Escola Lliure El Sol.

28 D’OCTUBRE: Assistència als actes de la 
Diada dels Falcons de Barcelona.

Entrevista amb la diputada del PPC Alicia Alegret. Presentació de l’ENS al Oriol Junqueres, President d‘ERC.

35è Aniversari de La Roda.
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LES EINES DE COMUNICACIÓ

Presentació de l’ENS a la Presidenta del Parlament de Cata-
lunya, Núria de Gispert.

Plenari de l’ENS. Assemblea General Extraordinària de l’ENS.

07 DE NOVEMBRE: Dinar de treball amb 
Rete Italiana di Cultura Popolare, Moviment 
Coral Català i Carles Sala Ajuntament de 
Barcelona. Barcelona. Presentació de Rete 
Italiana di Cultura Popolare, a la Casa dels 
Entremesos. Barcelona. 

08 DE NOVEMBRE: Reunió amb Carles 
Duarte, Director de la Fundació Lluís Carulla. 
Barcelona. Assistència a les 4es Jornades 
Internacionals de Premsa Gratuïta. Museu 
de la Ciència, Barcelona. Assistència a la 
inauguració de la Fira Mediterrània. Museu 
de la Tècnica. Manresa.

16 DE NOVEMBRE: Assistència al Lliu-
rament de Premis Capital de la Sardana, a 
l’Auditori ONCE. Barcelona.

22 DE NOVEMBRE: Presentació de l’ENS 
als Casals Joves. Barcelona.

26 DE NOVEMBRE: Assistència a l’acte de 
presentació dels 150 Anys de Pessebrisme 
Associatiu. Saló de Cent, Ajuntament de 
Barcelona.

L’ENS rep el seu primer reconeixement, com a Premi Arlequí 2011

Reunió amb la diputada Maria Àngels Ponsa (CiU)
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27 DE NOVEMBRE: Presentació de 
l’ENS a Francesc Cabanes, President de 
l’Ateneu Barcelonès. Barcelona.

28 DE NOVEMBRE: Reunió Ordinària 
del Consell Assessor de Cultura Popular 
i Tradicional, amb el CONCA. Barcelona.  
Presentació del Banc de Continguts. Vic.

01 DE DESEMBRE: Curs de formació, 
VilaWeb. Barcelona. Participació a taula 
rodona a l’Escola de Dirigents de l’ES-
PLAC. Llinars del Vallès.

03 DE DESEMBRE: Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals. Barcelona. Premis Arlequí 
de Teatre Amateur, de la Federació de 
Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. 
Auditori SGAE, Barcelona. L’ENS rep el 

seu primer reconeixement, com a Premi 
Arlequí 2011. 

11 DE DESEMBRE: Assistència a la 
inauguració de l’Exposició Catalunya, 
terra d’Ateneus. Museu d’Història de Ca-
talunya, Barcelona.

12 DE DESEMBRE: Reunió amb la Junta 
Directiva del Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya. Barcelona. 

17 DE DESEMBRE: Assistència a l’acte 
Premis Ateneus 2012, a l’Auditori ONCE. 
Barcelona.

19 DE DESEMBRE: Reunió d’entitats Taula 
Tercer Sector. Barcelona. Signatura del 
conveni per finançar la Beca d’Estudis de 
l’Associacionisme Cultural, amb l’Associació 
ENLLAÇ i COOP57. Barcelona.

Curs de formació, VilaWeb.

Signatura del conveni per finançar la Beca d’Estudis de l’Associacionisme Cultural, amb l’Associació ENLLAÇ i COOP57.
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PROPOSTES PER AL 2013

Àmbit de la formació / 

recerca / reflexió

La instauració d’una beca d’estudis del 
fet associatiu cultural, de caràcter anual 
i amb una dotació directa de 6.000€ més 
la publicació del treball que en resulti, és 
una de les apostes estratègiques que es 
volen impulsar. Els recursos han provingut 
d’una donació econòmica de l’Associació 
ENLLAÇ que està distribuïda en sis anys i 
es troba tutelada en qualitat de marmessor 
del projecte per la Cooperativa Financera 
COOP57.

Així mateix és previst de continuar 
madurant la proposta de l’Institut Català 
de l’Associacionisme Cultural Català i el 
de l’Espai de l’Associacionisme, ambdós 
projectes indissolublement relacionats, 
amb la voluntat de fer-ho amb totes les 
entitats membres de l’ENS, sense pressa 
però sense pausa.

Per la vessant pedagògica està previst 
realitzar una recerca sobre els diferents 
recursos pedagògics que les entitats i 

federacions disposen de cara la seva 
política de treball amb escolars. L’objectiu 
és recollir el màxim d’informació sobre 
aquests recursos per crear un web de 
recursos pedagògics. Inicialment aquest 
projecte compta amb la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Cada vegada hi ha més consciència de la 
necessitat de donar respostes concretes 
a la manca de propostes formatives 
bàsiques relacionades amb el model 
associatiu cultural. Aprofundir en una 
proposta formativa reglada bàsica que, 
a partir de la realitat associativa i de les 
necessitats concretes del dia a dia, permeti 
el desenvolupament de models i perfils de 
treball encaminats en la cerca de possibles 
sortides laborals.

Àmbit legislatiu / institucional

Seguiment de la proposta de reforma de 
la Llei d’Espectacles i el seu reglament. 
Plantejar l’oportunitat de participar en la llei 
que ha de desenvolupar l’ús de l’espai públic.

Malgrat que una memòria, per definició, s’hagi de dedicar a exposar les coses 
fetes i/o les que tot i la seva previsió no s’hagin pogut fer, creiem que pot ser de 
molta utilitat incorporar un darrer capítol on s’exposin esquemàticament les grans 
línies de treball a desenvolupar el 2013, així com els seus projectes “estrella”.
La seva utilitat radica en el fet que aquesta incorporació fa possible d’aportar 
no sols una perspectiva històrica sinó –i això creiem que és el més important– 
una perspectiva de futur a curt i mitjà termini. Aquesta informació ens 
ajudarà a veure i a valorar la importància de l’entitat i la seva incidència real 
més enllà dels col·lectius estrictes.
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Pel que fa a l’àmbit municipalista, està previst 
la signatura d’un conveni de col·laboració 
amb l’Associació de Municipis, per tal 
d’organitzar unes Jornades de treball, per 
tractar temes que siguin comuns, amb 
l’objectiu de facilitar unes línies de treball 
transversals de col·laboració en benefici 
dels municipis i les entitats de base, 
representades per les entitats federatives.  
Es previst de signar-ho també amb  la 
Federació de Municipis de Catalunya.

Àmbit de la difusió / sensibilitació

A banda de les eines pròpies de les que 
l’ENS disposa i que ha anat constituint en 
el seus 7 anys d’existència, durant el 2013 
està previst de desenvolupar una proposta 
comunicativa centrada en els personatges 
clau de referència del món associatiu 
cultural.

La proposta es concreta en l’edició d’una 

sèrie de documentals (inicialment dos per 
any), que presentin el personatge, exposin 
la seva contribució i que representin un 
veritable revulsiu intern per a la federació 
en conret. Els dos primers personatges 
són: Francesc Ferrer i Guàrdia i Paco 
Candel.

Àmbit internacional

Per quart any consecutiu, és previst que es 
tingui una presència activa a la Universitat 
Catalana d’Estiu de Prada (Conflent). 
Aquesta presència es concreta en dues 
vessants: la primera editant el diari de la 
universitat (TORNAVEU Diari de Prada) i la 
segona organitzant una Mostra de Cultura 
Popular així com taules rodones, seminaris i 
tallers específics. 

Així mateix, és previst de continuar la 
recerca de models semblants a l’ENS que 
puguin donar-se en altres contrades.
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Adifolk, Agència Catalana de Notícies, 
Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de 
Catalunya, Agrupació Coral Humorística All 
i Oli, Agrupació Coral i Recreativa Les Flors 
de Maig, Agrupació de Colles de Geganters 
de Catalunya, Agrupació Cultural Folklòrica 
Barcelona, Agrupació Sardanista l’Ideal 
d’en Clavé de les Roquetes, Agrupament 
d’Esbarts Dansaires, Aire Nou de Bao, Al 
Tall, Associació Actea cor femení, Associació 
d’Amics dels Gegants del Pi, Associació 
Arrels, Associació Bestia de Foc Quimera, 
Associació Catalana de Premsa Comarcal, 
Associació Catalana de Premsa Gratuïta 
i Mitjans Digitals, Associació Catalana de 
Puntaires,  Associació Centro Asturiano 
de Barcelona, Associació Colla Gegantera 
del Casc Antic de Barcelona, Associació 
Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, 
Associació Colla Gegantera del Casc Antic 
de Barcelona, Associació Colla Gegantera 
Raimundi, Associació Colla Humorística 
de Sant Medir, Associació Cor Cantus 
Barcelona, Associació Coral femenina les 
Ones del Port, Associació Coral Jesus 
Maria de Barcelona, Associació Coral 
Lavínia, Associació Coral Santa Eulàlia de 
Vilapiscina, Associació Coral Unda Maris, 
Associació Cultural Colla del Drac de Gràcia, 
Associació Cultural Leza, Associació de 
Diables els Bocs de Can Rosés, Associació 
ENLLAÇ, Associació de Festes del Barri 
del Congrés, Associació de Festes de la 
Plaça Nova, Associació Geganters, Grallers 
i Bestiari de la Barceloneta, Associació 
Heptagon de Projectes Culturals, Associació 
de la Imatgeria Festiva del Poble Nou, 
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella, 
Associació de Puntaires del districte de 
Sant Andreu, Associació diablesses i diables 
de Sarrià, Associació Dimonis de La Fosca, 
Associació Fal·lera Gegantera Sagrada 
Família, Associació Farfolla de la Sagrada 
Família, Associació Gegantera dels Gegants 
de Sant Jaume, Associació Impromptu pel 
foment de la Música, Associació Musical de 
Mestres Directors, Associació Orfeó Català, 
Associació Vuit d’Agost d’Eivissa, Ateneu 
de Sant Andreu, Ball de Bastons del Clot, 
Ball de Diables del Clot-Barcelona, Ballets 
de Catalunya, institució cultural, Banda 
Simfònica Roquetes-Nou Barris (Agrupació 
Sardanista l’Ideal d’en Clavé), Bidó de Nou 
Barris, Capella de Música de Santa Maria 
del Pi, Carrutxa, Casals de Joves, Castellers 
de Barcelona, Castellers de la Sagrada 
Família, Castellers de Sants, Castellers del 
Poble Sec, Centre Artesà Tradicionàrius, 
Centre Catòlic de Sants, Cercle Catòlic 
de Gràcia - Coral Infantil Els Picarols, Colla 
de diables del barri Gòtic, Colla de diables 
d’Horta, Colla de diables de Nou Barris, 
Colla de diables del Poble Nou, Colla de 

diables Guspires de Sants, Colla de diables 
i Drac del Raval, Colla de diables i Drac La 
Malèfica del Coll, Colla de diables del Port, 
Colla de diables La Vella de Gràcia, Colla de 
Sant Medir la Tradicional de Gràcia, Colla del 
Drac del Poble Nou, Colla infantil Drac del 
Poble Nou Colla Jovenívola de Sant Medir, 
Comissió de Festes de la Sagrera, Comissió 
de Festes del Carrer Alcolea de Baix (entre 
Sant Antoni i Valladolid), Comissió de 
Festes del Roser de Sarrià, Comissió de 
Joves del Coll, Confederació d’Agrupacions 
de Cultura Tradicional Catalana, Consell 
d’Associacions de Barcelona, Contrapunto 
Vocale, Cooperativa COOP57, Coor-
dinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, Coordinadora de Colles Cas-
telleres de Catalunya, Coordinadora 
de Colles de Gegants i Bestiari de 
Ciutat Vella, Coordinadora de Diables i 
Bestiari de Barcelona, Coordinadora de 
Geganters de Barcelona, Coordinadora de 
Pastorets de Catalunya, Coordinadora de 
Trabucaires de Barcelona, Coordinadora 
de Trabucaires de Catalunya, Cor Albada 
de l’Agrupació Cor Madrigal, Cor Aura de 
l’Escola de Música del Palau, Cor Carslit 
de Gospel, Cor d’iniciació i Petit de l’Orfeó, 
Català / Cor jove Orfeó Català, Cor de 
Cambra Ars Animae, Cor de Cambra 
Impromptu, Cor Drassanes, Cor Infantil 
L’Esquellerinc de l’Agrupació Cor Madrigal, 
Cor Llevant, Cor Vivace del Cercle Catòlic 
de Gràcia, Cor Tidelem, Cor Vivaldi-Petits 
cantors de Catalunya, Cor Voxalba, Coral 
Arquitectura, Coral Cantiga, Coral Casa 
de Almeria, Coral Collserola Vallvidrera, 
Coral de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, Coral de la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona, 
Coral dels Enginyers, Coral Estel, Coral 
Infantil l’Esquitx de la Coral Sant Jordi, 
Coral Jovencell, Coral Juvenil Sinera, Coral 
Mata de Jonc, Coral Sant Jordi, Coral Sant 
Llorenç, Coral Sant Medir, Coral Vent del 
Nord,  Cors de Clavé La Lira, Colla de Diables 
del Poble Sec, Drac i Diables de la Sagrera, 
El Virolet, Coral Espígol, Esbart Català de 
Dansaires, Esbart Català de Dansaires - 
Cavallets Cotoners de Barcelona, Esbart 
Folklòric d’Horta, Esbart Gaudí, Esbart 
Joventut Nostra, Esbart l’Espiga d’Or, 
Esbart Lluís Millet. Associació Cultural i 
Folklòrica, Esbart Maragall, Esbart Sant 
Jordi del Foment Martinenc, Esbart Sant 
Martí de Barcelona “Ballet folklòric dels 
països catalans”, Esbart Verge Bruna de 
Barcelona, Esbart Vola Colom del Cercle 
Catòlic de Gràcia, Falcons de Barcelona, 
Falcons de Barcelona - Falcó Niku (Nikulau, 
l’au), Fantasy Grup de Teatre Sant Cebrià, 
Federació d’Ateneus de Catalunya, Fede-
ració Catalana de Pessebristes, Federació 

Han col·laborat amb l’Ens
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Catalana de Catifaires, Federació Catalana 
de Societats Musicals, Federació de Colles 
de Sant Medir, Federació de Cors de 
Clavé, Federació de Diables de la Ciutat 
de Barcelona 2012, Federació de Diables 
i Dimonis de Catalunya, Federació de 
Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, 
Federació Sardanista de Catalunya, Fira 
de la Mediterrània, Fundació Congrés de 
Cultura Catalana, Fundació Festa Major 
de Gràcia, Fundació Jaume Casademont, 
Fundació Privada Orfeó Martinenc, 
Fundació Paco Candel, Fundació Privada 
Orfeó Martinenc – Cloteatre, Fundació La 
Roda, Geganters i grallers del Poble Sec, 
Gegants de la Casa de la Caritat, Gegants de 
Maó, Gegants i Nan Cucut de la Plaça Nova, 
Gegants del Pi, Gegants de Sant Pere de les 
Puel·les, Gegants de Sants, Germandat de 
Sant Antoni Abat de Barcelona, Germandat 
de Trabucaires, Geganters i Grallers de 
Sant Andreu, Germandat de Trabucaires, 
Geganters i Grallers de Sant Andreu, 
Grallers Grillats, Gran Orient de Catalunya, 
Grup d’Estudisd Etnomusicals (El Grupet), 
Grup Sardanista Iris, Grup Sardanista Xaloc, 
Infantil de Sant Medir / Cor de noies de 
Sant Medir, L’Anella associació promotora 
de la sardana a Gràcia, La Satànica de Sant 
Andreu, Lluïsos d’Horta, Lluïsos de Gràcia, 
Ministrils del Camí Ral, Obra Cultural de 
l’Alguer, Òmnium Cultural, Orfeó de Sants, 
Orfeó l’Eco de Catalunya, Orfeó La Lira de 
Sant Andreu, Orfeó Martinenc-Gegants 
del Clot, Orfeó Martinenc-Grup Cor Jove, 
Orfeó Martinenc-Tolc, la bèstia del Clot, 
Moviment Coral Català, Moviment Laic i 
Progressista, Orquestra dels Metges de 
Barcelona “Ars Medica”, Projecte ARÇ 
Cooperativa, Roda d’Esbarts Catalònia, 
Reial Cercle Artístic, Secció de Cors de 
Clavé del Foment Martinenc, Secretariat 
de Corals Infantils de Catalunya, Secre-
tariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta, Societat Coral Girasol, Societat 
coral Gracienca, Societat Coral Humoristica 
El Rossinyol, Societat Coral L’Avi, Societat 
Coral L’Espiga de Les Corts, Societat Coral 
la Joia de Montjuïc, VilaWeb, Universitat 
Catalana d’Estiu, Xarxa Audiovisual Local, 
XarxaAteneu, Xarxanet, Xerrac Arts Plàs-
tiques Festes i Tradicions.

Marianela Adolfo, Gemma Aguilera, Jordi 
Agut, Milos Albero, Carles Almécija, Marta 
Almirall, Sefa Amell, Francina Alsina, Joan 
Aranda, Antoni Àrias, Avel·li Artís-Gener 
Tísner, Carles Ayats, Jaume Ayats, Pere 
Manuel Azuara, Pere Baltà, Júlio Baños, 
Manuel Baratech, Joan Becat, Sergi Berga, 
Miquel Botella, Salvador Brotons, Francesc 
Cabana, Lluís Cabrera, Joan Camp, Àngels 
Campamà, Enric Canet, Enric Capdevila, 
Amadeu Carbó, Jaume Carbonell, Carles 

Capdevila, Manel Cardenya, Salvador 
Cardús, Antoni Carné, Àngel Casals, Joan 
Casals, Santi Castellà, Antoni Castillo, 
Lluïsa Celades, Ricard Cerdan, Enric 
Cirici, Pere Codina, Amador Codina; 
Jaume Comellas, Anna Corbella, Xavier 
Cordomí, Toni Coromina, Josep Maria 
Cortés; Anna Costal, Josep Cruells, Fèlix 
Cucurull, Manuel Cuyàs, Carles Duarte, 
Manel Cubeles, Pere Duch, Pep Enric, 
Josep Espluga, Elena Espuny, Jaume Fabre, 
Francesc Fabregat, Núria Feliu, Joaquim 
Ferrer, Martí Ferrer, Xavier Filella, Mirna 
Gabaldà, Patrícia Gabancho, Toni Galvez, 
Andreu Garcia; Jordi Gargallo, Montserrat 
Garrich, Geganta de l’Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya, Santi Ginestí, 
Xavier Gómez, Joan-Ramon Gordo, 
Carme Gorgas, Montserrat Gual, Joan-
Antoni Guerrero, Dolors Hermano, Rafael 
Hinojosa, Oriol Illa, Bernat Joan, Èric Jover, 
Júlio Lamaña, Josep Lluís Lleixà, Antoni 
Llena, Marta López; Joan Maluquer, Pere 
Manzanares, Assumpció Maresma, Tomeu 
Martí, Enric Martínez, Josep Martínez, 
Ferran Mascarell, Jaume Mateu, Joan-
Miquel Merino, Jordi Mir, Joan-Francesc 
Mira, Eloi Miralles, Fabià Mohedano, 
Jordi Molina, Montserrat Molina; Antoni 
Moliné, Neus Moliné, Antoni Montserrat, 
Xell Montserrat; Bienve Moya, Josep 
Mut, Antoni Nughes, Martí Olivella, Anna 
Ortín, Antoni Ortiz, Anna Ortiz, Vicenta 
Pallarés, Gemma Pallarols, Jordi Pañella, 
Esther Pardo, Josep Parés, Vicent Partal, 
Josep M. Pascual, Quim Pérez, Peret, 
Gerard Pibernat, Jaume J. Pieres, Antoni 
Pladevall, Llorenç Planes, Josep Maria 
Porta, Rosa Maria Provèncio; Stefano 
Puddu, Bartomeu Puig, Gentil Puig, Gilbert 
Puig, Lluís Puig, Pere-Joan Pujol, Pilar 
Rahola, Josep Rafecas; Amadeu Ribas; 
Raimon, Josep Maria de Ramon, Antoni 
Reig, Joana Ripollès, Josep Ritort, Imma 
Romero, Raül Romeva, Robert Roqué, 
Isidre Ros, Joan-Albert Ros, Amadeu 
Rosell, David Roy, Xavier Rubert de Ventós, 
Joaquim Rucabado, Albert Rumbo, Pep 
Sala, Jordi Salat, Eulàlia Salvat, Albert 
Sans, Josep Santesmases, Carlo Sechi, 
Isabel-Clara Simó, Josep Miquel Sobrer, 
Sergi Sol, Guillem Soler; Josep Maria Soler, 
Ramon Solsona, Ferran Soriano, Til Dídac 
Stegmann, Lluís Subirana, Dacvid Sunyer, 
Ramon Torra, Assumpta Torrent, Antoni 
Torrents, Joaquim Torres, Anna Tortajada, 
Joan-Manuel Tresserras, Xavier Tresserras, 
Xavier Tudela, Sete Udina, Remei Ullate; 
Gerard Valverde, Maria Àngels Velando, 
Jesús Ventura, Pere Verdaguer, Josep 
Viana, Francesc Vicens, Josep-Miquel 
Vidal, Ivette Vila, Rosa Vila, Sita Vilaró; 
Ramon Vila-Abadal, Joan-Pere Viladecans, 
Antoni Vinyes, Pau Vinyes, Francesc Viso, 
Lluís Maria Xirinacs.
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L’ACCIÓ COMUNICATIVA

actuacions

Generalitat 
de Catalunya

Amb el suport de:

Els membres de l’Ens:

En conveni amb:

Ens de comunicació: Plaça de Víctor Balaguer, 5 · E - 08003 Barcelona
Tel (+34) 93 269 10 42 · www.ens.cat ·  info@ens.cat.cat

FUNDACIÓJAUMECASADEMONT

L’ens és soci de:

Federació Catalana
de Catifaires

La Casa dels
Entremesos

Coordinadora de Colles
de Gegants i Bestiari
de Ciutat Vella Associació Catalana

de Puntaires

ACP
Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella

Entitats adherides:


