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CIRCULAR 11/2020 

TORNAVEU 388 

Reunió del Consell de l’Associacionisme Cultural Català per debatre 

l’adaptació de les activitats festives a la COVID-19 

Cultura convocarà dues línies de subvencions per pal·liar les conseqüències de la 

pandèmia 

Tornar a programar activitats festives tan bon 

punt les condicions sanitàries ho permetin. 

Aquest ha estat el clam de les vint-i-vuit entitats 

que van participar ahir en la reunió del Consell 

de l’Associacionisme Cultural. Presidida per la 

consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga, la 

reunió també va comptar amb la presència de 

la Directora General de Cultura Popular i 

Associacionisme Cultural Maria Àngels Blasco, el subdirector de la direcció general Antoni 

Herrera, el secretari del Departament de Cultura Francesc Vilaró, i els representants de les 

federacions i confederacions de cultura popular de Catalunya. Al final de la reunió es va 

incorporar el senyor Carles Gonni, membre de Procicat. 

Vilaró va confirmar a les federacions membres del CAC que el Departament de Cultura 

convocarà pròximament dues línies de subvencions per a pal·liar les conseqüències de la COVID-

19: una per afrontar les despeses estructurals de les entitats (nòmines, lloguers, serveis bàsics...) 

i una segona per recompensar les pèrdues causades per la suspensió d’activitats previstes, tal 

com havia anunciat Herrera. 

D’altra banda, Gonni va avançar que s’està treballant en un document per a tipificar un retorn 

progressiu a la normalitat. El tècnic del PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil a Catalunya) 

va advertir que hi hauria una resposta comuna, que dependria de la mateixa expressió festiva -

si la seva celebració implica més o menys distanciament social- i del grau de desconfinament de 

la regió sanitària on s’ubica cada entitat. 

Rosa Maria Provencio va demanar que s’agiliti la convocatòria de les subvencions ordinàries de 

l’any 2020 i que es facin efectius els pagaments pendents de les subvencions de l’any 2019, per 

tal de contribuir a la viabilitat econòmica de les entitats. La presidenta de l’Ens de 

l’Associacionisme Cultural Català també va demanar que s’aprofiti l’actual conjuntura per 

impulsar definitivament la Llei del Mecenatge Cultural. 
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