POTENCIANT
LA CULTURA

JUNTS
SOM MÉS
FORTS

L'ENS és la primera confederació transversal
dels col·lectius de cultura popular!

QUI SOM
L’ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ és una confederació
cultural que agrupa 32 federacions de cultura popular catalana.

• Federació de Grups Amateurs de Teatre
de Catalunya
• Moviment Coral Català
• Federació Catalana de Societats Musicals
• Confederació Sardanista de Catalunya
• Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya
• Federació de Diables i Dimonis de
Catalunya
• Federació Coordinadora de Trabucaires
de Catalunya
• Associació per a la Difusió del Folklore
• Agrupament d'Esbarts Dansaires
• Gran Orient de Catalunya
• Associació d'Establiments Emblemàtics
• Federació de Colles de Falcons de
Catalunya
• Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya
• Fundació Paco Candel
• Coordinadora de Centres d'Estudis de
Parla Catalana
• Federació Catalana de Catifaires

• Coordinadora de Pastorets de Catalunya
• Federació Catalana de Pessebristes
• Federació d'Entitats de Cultura Popular i
Tradicional Barcelona Vella i La Casa dels
Entremesos
• Federació Catalana d'Associacions i
Clubs UNESCO
• Federació Catalana dels Tres Tombs
• Associació Catalana de Puntaires
• Coordinadora d'Entitats del Poble Sec
• Federació Catalana del Joc Tradicional
• Coordinadora de Balls de Diables
Tradicionals de Catalunya
• Associació Coordinadora de Pessebres
Vivents de Catalunya
• Agrupació de Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de l'Ebre
• Federació de Cors de Clavé
• Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes
Històriques de Catalunya
• Casals de Joves de Catalunya
• XarxAteneu
• Federació Cors de Clavé Catalunya Nord

QUÈ FEM
El PLA ESTRATÈGIC 2019-2023 de l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català
contempla 25 mesures per impulsar les entitats associades a la confederació:
Difonent les activitats de les federacions
1. Publicant continguts al digital Tornaveu (www.tornaveu.cat), la pàgina corporativa
(www.ens.cat) i al canal de Vilaweb (www.vilaweb.cat/tornaveu).
2. Elaborant notes de Premsa i dissenyant material comunicatiu (cartelleria, díptics).
3. Fent repercussió de les activitats en la premsa generalista i comarcal i agències
comunicatives, i impulsant l’ús de xarxes socials als associats que no en fan ús.
Prestigiant les entitats de base
4. L’Agenda de l’ENS és el portal de referència per conèixer les activitats organitzades
per totes les entitats culturals de Catalunya.
5. Creant un banc de Bones pràctiques associatives de lliure accés.
6. Reconeixent-les públcament amb el lliurament dels Premis Antoni Carné de
l’Associacionisme Cultural Català.
Aconseguint més recursos econòmics
7. Oferint contractacions de pòlisses d'assegurances a preus competitius.
8. Firmant acords de patrocini per als projectes més destacats de les federacions.
9. Negociant subministraments (aigua, internet, llum) més barats amb les subministradores.
10. Eliminant les comissions en les transferències bancàries.
Reivindicant una legislació pròpia i adequada per a l'associacionisme cultural
11. Reclamant una simplificació dels tràmits administratius.
12. Exigint la condició d’entitats sense ànim de lucre, i en conseqüència, la
no-equiparació fiscal amb les empreses.
13. Coordinant el procés d'esmenes als esborranys de llei presentats per l’Administració i donant suport a les federacions amb les problemàtiques específiques.

Fomentant la dinamització del teixit associatiu català
14. Potenciant el coneixement i col·laboracions entre les federacions associades a
través del programa “ImbriCAT”.
15. Promovent la participació dels col·lectius infrarepresentats (dones, joves i
nouvinguts) en les entitats.
16. Desenvolupant el projecte “Terra d’entitats”, encaminat a promoure la cultura
popular i tradicional en zones amb baixa densitat associativa.
Internacionalitzant la cultura popular catalana
17. Representant Catalunya al Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del
Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.
18. Assessorant les federacions que desitgin inscriure les respectives expressions
festives en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat.
19. Estrenyent les col·laboracions entre les federacions i els casals catalans a
l’exterior.
Generant espais de reflexió
20. Intensificant els mecanismes de participació interna, a nivell presencial i telemàtic.
21. Plantejant problemàtiques transversals a través de la Beca d’Estudis de
l’Associacionisme Cultural Català
22. Renovant el disseny i format de la publicació Canemàs: revista de pensament
associatiu perquè sigui més atractiva al públic no acadèmic.
Assessorant les federacions sobre la gestió interna
23. Informant sobre la convocatòria de línies d’ajudes econòmiques.
24. Enviant píndoles d’assessorament sobre el funcionament de les entitats.
25. Organitzant jornades formatives de forma periòdica coorganitzades per les
federacions.
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COM
FEDERAR-SE
Les federacions que desitgin formar part de l’Ens han d’enviar un correu electrònic a
l’adreça info@ens.cat adjuntant els següents documents:
• Certificat Acord de la Junta Directiva o Assemblea General sol·licitant la
incorporació a l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català
• Fitxa de dades de la federació
• Estatuts de la federació
• Certificat de representants de la federació a l’Assemblea General de l’ENS.
• En el cas de les federacions que formen part d’una entitat ja associada a l’ENS,
hauran de presentar un certificat de consentiment per part de l’esmentada entitat.

www.ens.cat
info@ens.cat
C/ València 558 6è 1a
Barcelona
(Metro L1: Clot / L2: Encants)
Tel. (34) 93 269 10 42

