SERVEIS DE L'ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL
CATALÀ
1. Reivindiquem que les administracions apliquin lleis favorables a
l'associacionisme cultural.
Som el "sindicat" de la cultura popular. Canalitzem les reivindicacions de
les entitats a les administracions públiques. Treballem per reduir la
burocràcia i aconseguir un règim fiscal més favorable per les associacions.
Assessorem jurídicament les federacions immerses en problemàtiques
legislaives.
2. Difonem les notícies de la vostra federació.
Coneixem les peculiaritats dels col·lectius de cultura popular i disposem
dels mitjans per a difondre-les: Tornaveu, Vilaweb, Racó Català i tots els
digitals que conformen l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.
A més de la difusió ordinària d'esdeveniments, desenvolupem campanye
sde difusió específiques per a promocionar els grans esdeveniments de les
federacions.
3. Promovem les activitats de les entitats de base.
L'Agenda de l'Ens és l'únic portal que anuncia de forma unificada totes les
activitats desenvolupades per les associacions. Volem ser útils a les
entitats de cada poble, de cada comarca. Som una confederació
transversal, que abasta el conjunt del país, però tenim una forta vocació
local.
4. Vetllem per l'estudi, catalogació, dinamització i salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial català
Vetllem perquè es mantinguin les pràctiques genuïnes de la cultura
popular: expressions festives, rituals, tècniques artesanals, rondalles, oficis
antics, etcètera. Assessorem les expressions festives que volen formar
part de la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat.

5. Treballem perquè les federacions associades puguin aconseguir
serveis més econòmics.
La contractació d'assegurances, les comissions bancàries, la telefonia,
l'electricitat. Contactem amb empreses distribuïdores per tal d'aconseguir
serveis més barats per a les federacions i entitats de base. Oferim
gratuïtament les nostres instal·lacions per a la presentació d'activitats.
Informem constantment sobre les ajudes públiques o privades adreçades
a les federacions i entitats de base.
6. Proposem l'aplicació de protocols, accions, procediments i
mesures per a millorar la gestió de les entitats.
La gestions de les entitats cada vegada és més complexa. Enviem consells
als associats sobre tots els àmbits de treball d'una entitat: comunicació,
fiscalitat, participació interna, protocol, organització d'esdeveniments,
etcètera. Paral·lelament, organitzem jornades de formació presencials
gratuïtes pels associats a l'ENS.
7. Impulsem la reflexió per a conèixer quines són les inquietuds i els
principals reptes dels col·lectius de l'associacionisme cultural.
Ens interroguem contínuament sobre com podem millorar el
reconeixement social i la utilitat pública dels col·lectius de cultura popular.
No és un simple exercici d'entreteniment intel·lectual. Les investigacions
impulsades per l'Ens detecten els principals reptes dels col·lectius de
cultura popular i proposen alternatives per a encarar-los. Aquest és
l'objectiu de les Beques d'Estudi de l'Associacionisme Cultural Català. A
través de la revista Canemàs tractem temàtiques d'anàlisi més sectorials o
específiques.
8. Representem la cultura popular catalana en els òrgans de
deliberació i decisió apadrinats per la UNESCO.
Tenim un paper molt proactiu en el desenvolupament de la ICH NGO
FORUM, el Fòrum d'entitats Acreditades segons la UNESCO per a la
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, formant part d'alguns dels
seus grups de treball. Participem anualment de les sessions del Comitè

Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural
Immaterial, màxim òrgan internacional en la preservació del PCI.
9. Fomentemg la transversalitat i el coneixement recíproc entre els
col·lectius festius
Junts som més forts. No només perquè som més i tenim més
representativitat per reivindicar les nostres demandes. També perquè ens
coneixem millor. Perquè som més capaços d'obrir-nos a nous públics.
Perquè detectem abans els problemes i també som més ràpids alhora
d'aplicar les solucions. L'ENS impulsa comissions de treball transversals
sobre diferents àmbits de la cultura popular.
10. Prestigiem la cultura popular entre el conjunt de la ciutadania i les
organitzacions catalanes.
Treballem per aconseguir que la cultura popular tingui el reconeixement
públic que, per la seva implementació social i tasca desenvolupada, es
mereix. Amb aquest propòsit, tenim firmats convenis de col·laboració amb
mitjans i agències de comunicació, entitats i fundacions culturals,
associacions de municipis i institucions públiques.
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