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Introducció
El Consell Comarcal del Baix Empordà, a través de la seva àrea de Cultura i Patrimoni, vol
iniciar amb les entitats culturals de la comarca un espai de relació i col·laboració a través
d’accions d’assessorament, col·laboracions i difusió de les activitats culturals pròpies de les
entitats.
El Baix Empordà és una comarca amb una alta i activa vida cultural. En concret, té una activa
vida associativa en molts àmbits: cultural, ambiental, esportiu, social....formada per
associacions prou importants com per tenir un pes específic clau en el desenvolupament
social, ambiental, cultural i d’altres àmbits a la comarca.
Concretant amb l’eix cultural, la comarca té una diversitat cultural reflectida en un nombre
important d’associacions que fomenten des de les festes més tradicionals (geganters, grallers,
colles sardanistes, correfocs, cultura popular...) a altres més relacionada amb la cultura
contemporània com són les activitats relacionades amb la música, el teatre, la dansa, la màgia,
la fotografia, el voluntariat...
Bona part d’aquestes associacions, sobre tot les musicals, tenen un pes important a la
comarca a través de festivals musicals, formacions musicals de diferents tipologies, escoles
de música..., però també hi ha un gruix important d’entitats de caràcter no professional, que
no disposen de prou capacitat per donar a conèixer les activitats que realitzen i/o altres que
desconeixen com associar-se i poder optar a diferents línies d’ajuts que organismes com la
Generalitat de Catalunya o la Diputació de Girona tenen en les seves convocatòries anuals.
És en aquestes últimes on des del Consell Comarcal es vol fer més incís a través de
l’assessorament puntual, difusió de les activitats que realitzin i col·laboracions a través de la
organització de rodes de premsa, etc.
Actualment a la comarca hi ha comptabilitzades més de 246 entitats culturals no professionals
i en actiu, repartides en diferents àmbits com són les escenicomusicals, les audiovisuals, la
cultura popular, les havaneres, entitats relacionades amb el cinema i la lectura i un gruix
important de culturals variades i més de 24 entitats juvenils. Aquest alt nombre d’entitats
evidencia una forta importància de l’associacionisme a la nostra comarca que, en definitiva,
és la que desenvolupa la gran activitat cultural que té el Baix Empordà.
Cal remarcar que la comarca és coneguda per un alt nombre de grups musicals de primera
línia (professionals i amateurs), els quals no es troben recollits en l’actualització de la base de
dades que s’ha realitzat.
La cultura l’hem d’entendre com una eina de transformació que crea vincles entre les persones
i ajuda a que s’identifiquin com a societat. Ajuda a entendre altres cultures, a respectar-les i
valorar-les i a establir-hi lligams que permetin interactuar i intercanviar experiències. És per
això, que la cultura és un agent tan potent i important a la societat. La Xarxa d’Entitats
Culturals amb la que estem treballant ha de ser un agent imprescindible per integrar persones
i ajudar-les a gaudir en plenitud de la cultura. Una societat més culta i més cohesionada és
també una societat més oberta i disposada a interrelacionar-se.
Potenciar la cultura és potenciar l’economia creativa i tot i que la comarca disposa d’una bona
quantitat d’entitats i actors (com a persona individual) que s’hi dediquen de manera
professional, també n’hi ha una bona part no professionalitzada. Són aquestes dues vessants
les que en la majoria dels casos organitzen, coordinen i desenvolupen tota l’activitat cultural
de la comarca. Any a any el Baix Empordà rep un alt nombre de turistes que s’apropen al
nostre territori per gaudir de la seva arquitectura, l’oferta cultural, els festivals, el patrimoni
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natural... i és aquí on hem de vetllar perquè aquesta oferta sigui una activitat que aporti riquesa
i sigui més sostenible.
Cal remarcar que la cultura ha estat un element transversal present en la majoria dels objectius
de Desenvolupament sostenible de la UNESCO establerts per l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides i això afecta a totes les situacions de la vida de les persones i del territori. La cultura
permet donar vida als pobles i facilitar que tothom hi tingui accés, tant a nivell de patrimoni,
natura, tradicions, música, festa... És per això que considerem clau poder desenvolupar
aquest Protocol amb les entitats culturals de la comarca que hi estiguin interessades per tal
de col·laborar en l’assessorament i difusió de les activitats que realitzen en el territori del Baix
Empordà.

Objectius

Objectiu genèric


Col·laborar amb les entitats públiques i privades de caire cultural, ubicades a la
comarca, que tinguin com a finalitat portar a terme activitats relacionades amb el món
de la cultura i l’impuls de les activitats culturals a la comarca.



Visibilitzar les iniciatives i projectes de les entitats que formin part de la Xarxa
potenciant i enfortint la dimensió cultural d’aquestes.



Promoure actuacions i experiències que reforcin la cohesió ciutadana i els valors
culturals com un valor afegit.



Treballar pel foment cooperatiu entre les mateixes entitats i la resta d’agents del
territori.

Objectius específics


Fomentar la cohesió social i la participació ciutadana.



Oferir assessorament presencial i gratuït en la gestió de sol·licituds i justificacions amb
un màxim de 5 hores a l’any. En cap cas, es tramitaran les sol·licituds o justificacions
des del Consell Comarcal del Baix Empordà.



Fer difusió, comunicació i convocatòria de rodes de premsa quan sigui convenient, de
les activitats culturals que realitzen les entitats i associacions culturals adherides a
aquest conveni pels canals propis del Consell Comarcal del Baix Empordà i altres que
escaiguin.
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Destinataris
Entitats culturals de caràcter no professional, amb domicili social a la comarca i que
desenvolupin la seva activitat al Baix Empordà.
Les entitats hauran d’estar en actiu durant la vigència del conveni d’adhesió.
Difusió
La difusió d’aquest protocol es realitzarà pels canals propis d’aquest Consell Comarcal i
s’adreçarà a totes les entitats culturals de caràcter no professional, residents a la comarca.
L’adhesió a aquesta Xarxa es formalitzarà a través d’un conveni amb cadascuna de les entitats
interessades a participar.

Obligacions del Consell Comarcal del Baix Empordà






Les relacionades en aquest protocol.
Establir un conveni de col·laboració amb cadascuna de les entitats interessades a
formar part de la Xarxa d’Entitats Culturals.
El Consell Comarcal del Baix Empordà realitzarà anualment una memòria tècnica de
les accions realitzades en virtut d’aquesta adhesió.
En cap cas, el Consell Comarcal del Baix Empordà formarà part del desenvolupament
de cap de les activitats. La gestió i dinamització de les activitats aniran a càrrec
exclusiu de les entitats.
No es contempla la col·laboració econòmica en cap cas.

Obligacions de les entitats adherides a la Xarxa d’Entitats Culturals del Baix Empordà






Executar les activitats pròpies de l’entitat conforme als principis de legalitat i bona fe.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Trametre al Consell Comarcal del Baix Empordà una memòria amb les activitats
culturals realitzades durant l’any en curs de l’adhesió.
Fer constar als materials de difusió de l’activitat el suport del Consell Comarcal del
Baix Empordà d’acord amb la normativa del logotip de la institució.
Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat,, objectivitat i de transparència.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin.
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Sol·licituds d’adhesió
La sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’Entitats Culturals del Baix Empordà es farà a través de la
instància genèrica en seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Empordà,
https://baixemporda.eadministracio.cat/info.0
No s’acceptarà cap sol·licitud que no hagi estat entrada per aquesta via.
A la sol·licitud d’adhesió s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
-

Inscripció registral de l’entitat
NIF de l’entitat
Estatuts de l’entitat
DNI del president de l’entitat
Breu memòria que reculli l’activitat de l’entitat.
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