Què és el Dia de l’Associacionisme Cultural?
El 27 de maig de 2014 el Govern va declarar el 4 de juny Dia
de l’Associacionisme Cultural, instaurant així una jornada
dedicada a posar en valor el pes i la força de l’associacionisme
cultural català. La data rememora el 4 de juny de 1864 quan
va començar el quart Festival Euterpe, organitzat en format
concurs per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció general
de Josep Anselm Clavé. El festival va durar tres dies i va
representar el moment de màxima esplendor del moviment
coral d’en Clavé. La declaració s’emmarca en l’acompliment
del Pla de l’Associacionisme Cultural que impulsa el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

http://cultura.gencat.cat/DASC

Acte institucional inaugural DASC2018
El dijous 7 de juny a les set de la tarda tindrà lloc al Centre
Sant Pere Apòstol de Barcelona l’acte institucional
inaugural amb la presència de la Directora General de
Cultura Popular i Associacionisme Cultural. L’acte
s’iniciarà amb l’actuació de la cobla Symphonic Beat Band i
el Ball d’Homenatge.

Podeu descarregar-vos el
programa de l’acte.

L’acte serà conduït per Rut Martínez.
També hi haurà espai per al lliurament de diplomes a les
entitats culturals que celebren aniversaris destacats durant
l’any 2018:

1. Bastoners de Sant Quintí de
Mediona. En el seu 200è aniversari
2. Capella Santa Maria de Ripoll. En el
seu 125è aniversari.
3. Ateneu Agrícola Lavern. Subirats.
En el seu 100è aniversari.
4. Ateneu de Sant Just Desvern.
En el seu 100è aniversari.

5. Orfeó Reusenc.
En el seu 100è aniversari.
6. Societat Cultural i Recreativa La
Cumprativa. Llorenç del Penedès.
En el seu 100è aniversari.
7. Societat Coral, Cultural i Recreativa
La Verbena. Sant Joan de Vilatorrada.
En el seu 100è aniversari.
8. Societat Coral La Lira. La pobla de
Claramunt. En el seu 100è aniversari.
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9. Centre Parroquial d’Argentona.
En motiu dels 100 anys de la
representació del Pastorets.

20. Cor de Cambra Impromptu.
Barcelona.
En el seu 50è aniversari.

10. Federació Catalana d’Entitats
Corals. En el centenari de la creació
de la Germanor d’Orfeons.

21. Coral Floc. En el seu 50è aniversari.

11. Agrupació Pessebristes de Terrassa.
En el seu 75è aniversari.

22. Coral Lavínia. Barcelona.
En el 50è aniversari.
23. Coral Polifònica de Puig-Reig.
En el seu 50è aniversari.

12. Coral Talia. En el seu 75è aniversari.
13. Agrupació Pessebrista de Vilanova i
la Geltrú.
En el seu 75è aniversari.

24. Coral Sícoris. Lleida.
En el seu 50è aniversari.
25. Coral Verge del Camí. Cambrils.
En el seu 50è aniversari.

14. Centre Parroquial Sant Vicenç de
Sabadell.
En el seu 75è aniversari.

26. Orfeó Joventut Terrassenca.
En el seu 50è aniversari.

15. Massa Coral de Terrassa.
En el seu 75è aniversari.

27. L’Escotilló Grup de Teatre del Círcol
Catòlic. Vilanova i la Geltrú.
En el seu 50è aniversari.

16. Coral Al·leluia. En el seu 75è
aniversari
17. Agrupació Sardanista L’Antina. En el
seu 50è aniversari.
18. Coral Infantil Cors Alegres Valls.
En el seu 50è aniversari.

28. Associació del Pessebre Vivent de
l’Espluga de Francolí.
En el seu 50è aniversari.
29. Associació Pessebre de Sant Fost.
Sant Fost de Campsentelles.
En el seu 50è aniversari

19. Associació Vocalia de Música del
Col·legi Pare Manyanet. Barcelona.
En el seu 50è aniversari.
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Jornades de portes obertes als equipaments culturals
associatius
L'any 2015 va ser el primer any que es va convidar tots els
equipaments culturals associatius de Catalunya a fer una
jornada de portes obertes amb l’objectiu d’acostar els
ciutadans als ateneus, casals, casinos, orfeons, locals
castellers o a qualsevol tipus d’equipament cultural
gestionat per associacions, convidar-los a entrar i fer-los
partícips de la important tasca de difusió cultural que
realitzen les entitats del país. La propera edició de les
jornades de portes obertes se celebrarà des del
divendres 1 de juny fins al diumenge 3 de juny de 2018.

1 – 3 de juny de 2018.

Jornades portes obertes
S’han programat 100 activitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Visites guiades
Assajos oberts
Espectacles i tallers de dansa i
teatre
Concerts i demostracions
Exposicions
Conferències
Projecció d’audiovisuals
Catifes de flors
Etcètera.



Per iniciativa de 73
entitats/equipaments:

En un total de 48 municipis
Vegeu mapa interactiu amb fitxes

•
•
•
•
•
•
•

Ateneus, orfeons, casals, casinos,
associacions culturals…
Corals, societats musicals
Agrupacions sardanistes i esbarts
Pessebristes, campaners...
Colles castelleres i de falcons
Geganters
Etcètera.
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Difusió de les activitats
El Departament de Cultura ha previst les següents accions per difondre les activitats del
DASC2018:
•

URL pròpia http://cultura.gencat.cat/DASC

•

•

Portal Gencat.cat. Destacat a la pàgina
“Temes > Cultura”. Enllaç.

Nota de premsa del Departament de Cultura
a la pàgina Sala de Premsa de Gencat.cat.

•

Publicació al canal @gencat de Telegram

•

Pàgina web del Departament de Cultura .
Destacat a la pàgina d’inici. Enllaç.

•

Publicació al web Cap de Setmana de
Gencat. Enllaç

•

Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Culturals: Destacat pàgina
inic, que enllaça amb pàgina del DASC.
Enllaç.

•

Difusió a les xarxes socials Gencat.

•

Es convida a utilitzar l’etiqueta #DASC2018
per difondre les activitats a les xarxes socials.
Es pot fer el seguiment de les piulades amb
aquesta etiqueta des de la pàgina del DASC.

•

Comptes de Twitter institucionals
(#DASC2018) (DGCPAAC i Departament de
Cultura).

•

Agenda Cultural. Fitxes d’activitats (etiqueta
DASC2018). Enllaç. I als destacats. Enllaç.

El DASC i l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
Aquest any es celebra l'Any Europeu del Patrimoni
Cultural i es convida a les entitats del país que ho desitgin,
siguin de l’àmbit que siguin, a participar i enriquir, amb les
seves propostes aquesta celebració.

Web de l'Any Europeu del
Patrimoni Cultural.

Les entitats i associacions culturals i els equipaments
culturals associatius constitueixen una part molt important
del nostre patrimoni cultural immaterial. Des de la
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
Cultural considerem que les dues commemoracions es
complementen perfectament i per aquest motiu animem a
que les entitats que vulguin presentar propostes pel
DASC2018 també s'adhereixin a l'Any Europeu del
Patrimoni Cultural.
Per facilitar-vos l'adhesió de les propostes del DASC2018 a
l'Any Europeu del Patrimoni Cultural hem inclòs una casella
al formulari de presentació de propostes on ens ho podeu
indicar. D'aquesta manera evitarem que hagueu de fer dues
peticions. Quan rebem la vostra proposta gestionarem la
seva inclusió a les dues celebracions. Aquesta acció us
permetrà obtenir l’autorització per a la utilització dels dos
logotips identificatius.
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