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a A Catalunya hi ha més de 4.000 associacions de cultura
popular i gairebé 500 equipaments culturals

El fet associatiu és una constant de gran importàn-
cia i transcendència en la història de Catalunya. A
partir de xarxes socials, amicals, veïnals i de rela-
cions humanes, s’ha estructurat un moviment cultu-
ral de gran abast.

L’associacionisme cultural engloba el conjunt
d’entitats que duen a terme activitats de promoció i
difusió de la cultura en els seus diferents àmbits,
caracteritzades per la participació dels seus asso-
ciats. Però l’associacionisme cultural és, sobretot,
una escola de valors: de transmissió generacional,
de solidaritat i de pertinença. Un moviment portador
i generador de valors humans, socials i de país.

A Catalunya, es comptabilitzen més de 4.000 as-
sociacions de cultura popular i gairebé 500 equipa-
ments culturals. El conjunt d’aquestes associacions
culturals suma més de mig milió d’associats, fet que
les situa en el primer lloc en nombre de socis. A
més, aquests associats fan possible la realització
de gairebé 50.000 activitats cada any, en les quals
participen més de 8.500.000 persones.

La importància i transcendència d’aquest movi-
ment va portar el govern de la Generalitat de Cata-
lunya a declarar el 4 de juny Dia de l’Associacionis-
me Cultural (DASC). La data rememora el mateix
dia de l’any 1864, quan va començar el quart Festi-
val Euterpe, organitzat en format concurs per la So-
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cietat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep An-
selm Clavé. El festival va durar tres dies i va repre-
sentar un dels moments de màxima esplendor en el
moviment coral de Clavé.

Cada any, el cap de setmana més proper a
aquesta data, es programen activitats emmarcades
en unes jornades de portes obertes dels equipa-
ments culturals, amb l’objectiu d’acostar als ciuta-
dans els ateneus, casals, casinos, orfeons, locals
castellers o qualsevol tipus d’equipament cultural
gestionat per associacions, convidant-los a entrar i
fent-los partícips de la important tasca que realit-
zen.

El Dia de l’Associacionisme Cultural del 2017
(DASC2017) té lloc del divendres 2 de juny al di-
umenge 4 de juny, amb la programació de més de
cent actes i activitats en els diversos equipaments
culturals adherits al Dia de l’Associacionisme Cultu-
ral. Com a novetat d’enguany, les entitats han estan
convidades a organitzar activitats de foment de la
lectura, per tal de reforçar el paper de l’associacio-
nisme i la cultura popular en l’assoliment d’un dels
objectius estratègics del govern.

L’acte institucional inaugural de la commemora-
ció del 2017 es va dur a terme l’1 de juny a l’Orfeó
Martinenc de Barcelona, amb el ball d’homenatge
de l’Esbart Sant Jordi, la conferència de Xavier File-
lla La cultura que ha generat el Centre de Lectura
de Reus, i l’actuació de la cobla Lluïsos de Taradell,
que va interpretar diverses peces de Pep Ventura.
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Entitats que participen al dia de l’associacionisme cultural
-Adifolk - Barcelona
-Agrupació Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya - Vilafranca del Penedès
-Agrupació Cultural Folklòrica de Barce-
lona
-Agrupació de pessebristes d’Olot i la Gar-
rotxa
-Agrupació Folklòrica Amunt i Crits - Ter-
rassa
-Agrupació Sardanista l’Ideal de Clavé de
Les Roquetes - Barcelona
-Agrupación Laudística Cierzo-Laud’Ars -
Sant Joan D’Espí
-Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
-Amics de Corbera – Corbera del Llobregat
-Amics d’El Prat – El Prat del Llobregat
-APPFI i Biblioteca de Móra la Nova
-Asociació Cultural Turó del Llac – Gegants
i grallers - La Llacuna
-Associació Amics del Ferrocarril – L’Hos-
pitalet del Llobregat
-Associació Amics del Ferrocarril – Sant
Cugat del Vallès
-Associació Centre Cultural Sant Vicenç
de Sarrià – Barcelona
-Associació Cultural Esplai – L’Ametlla de
Merola
-Associació Cultural Flama del Canigó –
Lleida
-Associació Cultural i Juvenil 7 Cervells –
Jesús.Tortosa

-Associació cultural Sibemoll – Sant Gre-
gori
-Associació d’Amics de la Banda Munici-
pal de Música – Tortosa
-Associació d’Amics del Castell de Gelida
-Associació de Festes de la Plaça Nova –
Barcelona
-Associació Institut de Promoció de la
Cultura Catalana – Barcelona
-Associació La Passió d’Olesa de Mont-
serrat
-Associació Musical Pau Casals – Mollet
del Vallès
-Associació de Veïns Antic Poble de Sant
Pere – Terrassa
-ASVICAF – Sant Vicenç de Castellet
-Ateneu Barcelonès
-Ateneu Santfeliuenc – Sant Feliu del Llobre-
gat
-Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia –
Reus
-Capella Polifònica de Girona
-Casal Societat La Principal – Vilafranca del
Penedès
-Casino Menestral Figuerenc – Figueres
-Castellers de la Vila de Gràcia – Barcelona
-Centre Cultural Els Propis – Barcelona
-Centre de lectura de Reus
-Centre Miró- Mont-roig del Camp
-Centre Moral d’Arenys de Munt
-Centre Sant Pere Apòstol – Barcelona
-CERAP – Riudoms

-Cercle d’Agermanament Occitano-Català
– Barcelona
-Cineclub Adler – Lloret de Mar
-Colla del Bitxo del Torrent Mitger de Ter-
rassa
-Confederació Sardanista de Catalunya –
Barcelona
-Cooperativa Cultural Rocaguinarda – Bar-
celona
-Coordinadora de Cultura Popular – Terras-
sa
-Coordinadora de teatre del Bages – Ber-
guedà-Solsonès
-Coordinadora d’Entitats del Poble Sec –
Barcelona
-Coral Infantil Nova Cervera
-De Bòlit! Unió de colles de cultura popu-
lar – Premià de Mar
-Diables Els Cremats de la Múnia
-Drac Baluk Astahrot de Terrassa
-Els Xulius, Centre Social Ribetà – Sant Pe-
re de Ribes
-Esbart Català de Dansaires – Barcelona
-Esbart Dansaire de Tarragona
-Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol
-Federació Catalana de Pessebristes i
Pessebristes de Rubí
-Federació d’Ateneus de Catalunya – Bar-
celona
-Federació d’Entitats de Cultura Popular i
Tradicional de Barcelona Vella
-Federació grups amateurs teatre Catalu-

nya (GATAP)
-Federació Unió de Colles sardanistes de
Catalunya
-Fundació Orfeó Lleidatà
-Fundació Orfeó Manresà
-Fundació Privada Cultura i Teatre – Man-
resa
-Grup Cultural Garrigues
-Grup Sardanista Horta – Barcelona
-Institut d’Estudis Vallencs – Valls
-Lluïsos de Gràcia – Barcelona
-Marrecs de Salt
-Orfeó Badaloní
-Patronat del Corpus de Lleida
-Patronat de La Passió de Cervera
-Plataforma per la Llengua – Canet de Mar
-Reial Societat Arqueològica Tarraconen-
se
-Sabadell Sardanista
-SCE La Margaridoia – Santa Margarida i els
Monjos
-Societat Coral “El Vallès” – Ripollet
-Societat Coral els Amics – Terrassa
-Societat La Lliga – Capellades
-Societat Musical “La Lira Ampostina” –
Amposta
-Societat Musical La Unió Filharmònica –
Amposta
-UEC Olesa de Montserrat
-Vilassar de Dalt Contra el Càncer
-Xerrics d’Olot, Colla castellera de La Gar-
rotxa
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