
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 4 JUNY DIA DE 
L’ASSOCIACIONISME CULTURAL (DASC). 

 

VOTACIÓ: la proposta FOU APROVADA PER UNANIMITAT el 31 de maig de 2016 

 

L’associacionisme cultural, una forta realitat estesa a tot el territori català. 

En general l’associacionisme és una activitat molt estesa a Catalunya. I, concretament, el 
cultural hi té una importància substancial. Segons un informe-estudi de la Generalitat editat 
el 2015 i que recull dades del 2013, a Catalunya hi ha més de 3.400 associacions, més de 
25.000 participants en òrgans de govern i prop de 450.000 associats. Aquestes importants 
xifres indiquen fins a quin punt la societat catalana valora i participa en l’anomenat tercer 
sector, és a dir entitats no governamentals i no lucratives. 

4 de juny, dia de l’Associacionisme Cultural. 

En atenció a la vitalitat i a l’arrelament social de l’associacionisme, el 27 de maig de 2014 el 
Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de juny Dia de l’Associacionisme 
Cultural (DASC), instaurant així una jornada dedicada a posar en valor el pes i la força de les 
associacions que actuen en l’àmbit de la Cultura del país. Enguany, des de la matèria de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat un reconeixement explícit a tota la xarxa 
d’associacions culturals de la demarcació de Barcelona, posant en valor la transcendència 
que han tingut i tenen per a tota la ciutadania, així com també per a la construcció i 
creixement social i identitari dels pobles i ciutats del país.  

Per que el 4 de juny? 

La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va començar el quart festival organitzat per la 
Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé i Camps, qui va ser president 
de la Diputació de Barcelona entre 1871 i 1872. Aquell certamen de tres dies va representar el 
moment de màxima esplendor per als cors catalans. 

Aquest 2016 serà el segon any en què es faran als equipaments associatius de Catalunya, 
unes jornades de portes obertes. Les dates d’enguany seran del divendres 3 de juny fins el 
diumenge 5. L’objectiu és acostar els ciutadans als ateneus, casals, casinos, orfeons, esbarts, 
locals castellers, centres d'estudis, cases regionals, o a qualsevol tipus de seu gestionada per 
associats, i fer-los partícips de les diverses activitats culturals que s’hi desenvolupen. 

El DASC, que se celebrarà anualment cada 4 de juny, ens brinda una magnífica oportunitat 
en pro del reconeixement, la visualització i la reivindicació de la tasca cívica de totes les 



 

entitats que, arreu del territori, fan una immensa labor de cohesió social, de promoció i de 
difusió de la Cultura. 

MOCIÓ 4 DE JUNY. DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL 

ATESA la gran importància de l’associacionisme cultural de Catalunya. 

ATÈS el fort dinamisme de l’associacionisme cultural de Catalunya. 

ATÈS que qualsevol associacionisme, i especialment el cultural, actua com un fort element 
d’integració social. 

ATÈS que les administracions han de vetllar i ajudar a que les entitats i associacions 
culturals tinguin les màximes oportunitats per desenvolupar la seva tasca. 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Reconèixer la trajectòria i la gran tasca que fan les entitats cíviques i culturals, 
que suposen un dels principals valors i símbols del nostre municipi i de Catalunya. Això ha 
permès a molts ciutadans participar en la millora de la nostra societat fen-la més 
democràtica i més madura i implicar-se en la construcció social i nacional d’aquest país. 

SEGON.- L’Ajuntament de Castellar del Vallès, com a màxima institució pública del municipi, 
s’afegeix a la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural el proper 4 de juny de 2016, i 
es compromet a impulsar-lo per tal que a partir d’ara sigui anualment la data de referència 
per a visualitzar públicament el conjunt d’entitats i associacions, i de l’ampli ventall 
d’activitats que ofereixen, així com promoure llur creixement i consolidació. 

TERCER.- Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i a la matèria de Cultura de la Diputació de Barcelona (Àrea d’Educació, Cultura i 
Esports) i al conjunt d’entitats culturals del municipi. 

 

INTERVENCIONS 

El regidor Sr. Josep M Calaf, ERC, intervé per explicar la moció dient que en general 
l’associacionisme és una activitat molt estesa a Catalunya. I, concretament, el cultural hi té 
una importància substancial. Segons un informe-estudi de la Generalitat editat el 2015 i que 
recull dades del 2013, a Catalunya hi ha més de 3.400 associacions, més de 25.000 
participants en òrgans de govern i prop de 450.000 associats. Aquestes importants xifres 
indiquen fins a quin punt la societat catalana valora i participa en l’anomenat tercer sector. 



 

En atenció a aquesta vitalitat i al seu arrelament social, el 27 de maig de 2014 el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de juny Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), 
instaurant així una jornada dedicada a posar en valor el pes i la força de les associacions que 
actuen en l’àmbit de la Cultura del país.  

Aquest 2016 serà el segon any en què es faran als equipaments associatius de Catalunya, 
unes jornades de portes obertes. Les dates d’enguany seran del divendres 3 de juny fins el 
diumenge 5. L’objectiu és acostar els ciutadans als ateneus, casals, casinos, orfeons, esbarts, 
locals castellers, centres d'estudis, cases regionals, o a qualsevol tipus de seu gestionada per 
associats, i fer-los partícips de les diverses activitats culturals que s’hi desenvolupen. 

El DASC, que se celebrarà anualment cada 4 de juny, ens brinda una magnífica oportunitat 
en pro del reconeixement, la visualització i la reivindicació de la tasca cívica de totes les 
entitats que, arreu del territori, fan una immensa labor de cohesió social, de promoció i de 
difusió de la Cultura. Continua fen lectura de la moció. 

Intervé a continuació per Som de Castellar-PSC el Sr. Aleix Canalis, i diu que el nostre vot 
serà favorable a aquesta moció. 

Aquesta iniciativa pretén posar en valor la riquesa cultural d’aquest país i posar de manifest 
la importància de l’Associacionisme cultural com a eina de cohesió social en molts moments 
de la nostra història. 

La nostra vila no és aliena a aquesta realitat, i en l’actualitat comptem amb més de quaranta 
entitats culturals més o menys actives al nostre municipi. 

Des de fa anys, des del Consistori s’ha vingut treballant pel reconeixement públic de la tasca 
que es fa des d’aquestes entitats. Sense anar més lluny, i a tall d’exemple, la recepció a les 
entitats que es fa el dijous abans de l’inici de Festa Major des de l’any 2007, no deixa de ser, 
a escala local, el dia de les entitats i associacions castellarenques. Amb aquest acte anual, es 
vol reconèixer l’important paper de totes les entitats, també les culturals, en la transmissió 
de valors i coneixements a la nostra Vila. 

Així mateix,i com a mostra de la sensibilitat de la nostra Corporació en aquest àmbit, l’any 
2010 un dels referents de l’Associacionisme cultural del Municipi, com és l’Esbart Teatral, va 
rebre la Medalla de la Vila, en reconeixement a la seva llarga i valuosa trajectòria.  

En definitiva, ens afegim gustosament a aquesta iniciativa, i aprofitem la coincidència amb la 
temàtica i la data escollida, fruit de la casualitat, per convidar a tothom a participar a l’acte 
de lliurament dels Premis Joan Coromines 2016 que ha organitzat la CAL a l’Auditori 
municipal per aquest dissabte dia 4 de juny. 



 

Serveixi aquest primer acte, encara sigui casual, com una primera mostra del compromís que 
avui adquirim com a municipi de convertir el dia 4 de juny, en el dia de reconeixement 
l’Associacionisme Cultural a Castellar.  

Per CDC la regidora Sra. Lidia Urrutia, intervé per dir que en el marc de l’associacionisme 
cultural, la cultura amb la llengua, les arts i el llegat patrimonial transmès per la tradició 
popular al llarg dels segles és el pal de paller a l’entorn del qual es vertebren totes les 
societats. L’eix que les humanitza i les fa créixer, l’anima viva de les nacions, totes les 
cultures son germanes i totes i cadascuna han de ser lliures, obertes i respectades. 


