
 
 

Membre Associat 
 
ERIAC és una organització basada en la filiació, que reuneix a gitanos i no 
gitanos, individus i organitzacions, amb rellevants i demostrada competència i 
experiència en el camp de les arts i la cultura, en compromís amb els valors 
d'ERIAC. 
 
Els membres associats de l'ERIAC s'organitzen en cinc seccions temàtiques: 

 

• Arts i Cultura 

• Història i commemoració 

• Recerca i publicació en els àmbits de les arts i la cultura 

• Mitjans de comunicació i informació en els àmbits de les arts i la cultura 

• Llengua Romani 
 

Quins són els beneficis de ser membre associat d'ERIAC? 
 
Els membres associats tenen rols clau en la construcció de recursos d'ERIAC, 
involucrant-se i comprometent-se en l'intercanvi creatiu; prenent possessió de 
les iniciatives d'ERIAC i involucrant-se a la presa de decisions. 
 
Com a membre associat: 
 

• Tindrà accés total als recursos d'informació i coneixement d'ERIAC 

• A la mesura del possible, estarà involucrat en el programa d'activitats 
d'ERIAC 

• Estarà convidat al suggeriment d'iniciatives i associacions culturals I 
artístiques 

• A través de sessions temàtiques, podrà donar forma a les prioritats I 
activitats d'ERIAC 

• Formarà part de l'espai d'ERIAC com a plataforma per a l'intercanvi 
d'idees 

• Tindrà a disposició el logo i el nom de l'Institut per a les seves activitats 
pròpies, d'acord amb les condicions establertes per ERIAC 

• Tindrà dret de participar en les Assemblees Generals 

• Podrà nominar a membres o presentar-se com a candidat de l'Acadèmia 
Barvalipe 

 
Qui pot ser membre? 
 
ERIAC està obert a tots els artistes gitanos i no gitanos, gestors culturals, 



 
 

individus interessats, organitzacions de la societat civil, empreses del sector 
privat, grups oficials i no oficial amb competències i experiència demostrades 
en el camp de les arts i cultura que donen suport a la missió d'ERIAC i que 
estan llestos per a contribuir a la implementació de la visió d'empoderament 
d'ERIAC. S'accepten aplicacions de persones jurídiques i naturals. 
 
Quins són els requisits per a ser membre associat? 
 

• Les aplicacions de filiació són revisades per la gerència executiva i la 
Junta Pakiv d'acord amb mèrits i qualificacions demostrables en el camp 
de les arts i la cultura 

• Els membres associats han de prometre respectar els principis 
fonamentals d'ERIAC 

• S'espera dels membres associats que paguin la quota anual de filiació 

• Es demana als membres associats que se subscriguin a les seccions 
temàtiques, d'acord amb les seves preferències i experiència. Els 
membres associats es poden subscriure a més d'una secció 

 
Com puc convertir-me en membre associat? 
 
La convocatòria de socis 2023 s'obrirà el dia 13 de febrer i s'allargarà fins al 17 
d'abril. Es pot obtenir l'adhesió de socis omplint un formulari de sol·licitud en 
línia. 
 
Totes les sol·licituds seran avaluades per la direcció executiva d'ERIAC i la junta 
de Pakiv. Un cop aprovada la sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar un 
comprovant de pagament per convertir-se en membre de ple dret. 


