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Tenim el convenciment que un país culte és un país més fort, més solidari i socialment
més avançat i més ric. Però, aquest 2020 la cultura s’ha trobat amb l’entorn més advers,
la situació més complexa i els moments més incerts dels últims anys. Sens dubte, ha
estat un dels sectors més afectats per la pandèmia, i, tot i això, ens ha ajudat a suportar
els moments d’aïllament i d’incertesa que hem patit durant el confinament.

Eloi Planes
President Executiu de la
Fundació Catalunya Cultura

Adaptació, flexibilitat, resiliència, creativitat, necessitat de reinventar-se i passió han
estat presents en tots i cadascun dels contactes, de les formacions i de les converses
amb els projectes culturals que, fins i tot en aquest any excepcional, hem pogut
acompanyar amb el Programa IMPULSA CULTURA.
Sentim admiració pel talent, per la força i per la inspiració que, d’any en any, descobrim
en el teixit cultural del país a través dels projectes que accelerem.
Totes les empreses i institucions que formem part de la Fundació Catalunya Cultura
treballem amb aquest sol propòsit: donar a la cultura el valor que es mereix ajudant a
fer més sòlides les iniciatives culturals, tot promovent la mirada del món empresarial
cap al món cultural i impulsant una millora legislativa que incentivi la inversió privada
en la cultura.
Per això, malgrat les dificultats de les circumstàncies actuals, seguim treballant per
posar en contacte l’empresa i la cultura i fer que la nostra societat progressi en el valor
en comú d’aquests dos mons, que estan massa sovint allunyats, i que, per contra, són
necessàriament tan complementaris.
La cultura necessita urgentment un compromís de la societat civil i de les institucions.
Un compromís coordinat, precís i valent per al qual la Fundació treballa des de fa sis
anys i hi continua treballant.
Ara, MÉS QUE MAI, és el moment de posar la cultura al lloc que es mereix com a font
innegable de riquesa intel·lectual, social i econòmica.

3

Ha estat un any dur, molt dur, especialment pel sector cultural que ja venia arrossegant unes greus febleses i
que ha hagut de fer front a una situació dramàtica de restriccions i aturades intermitents de l’activitat, fet que
per a alguns ha suposat el seu tancament definitiu.

Maite Esteve
Directora de la Fundació
Catalunya Cultura

Però és en aquest context que a la Fundació Catalunya Cultura, lluny d’afeblir-nos, hem tingut molt clar que
calia treballar més que mai per assolir el nostre objectiu indiscutible d’ajudar al màxim nombre de projectes
culturals. I és per això que, davant la situació excepcional i incerta provocada per la Covid-19, vam decidir
obrir el Programa IMPULSA CULTURA a qualsevol projecte que desitgés formar-ne part. I en vam acollir fins
a 60!, entre els quals 36 projectes de territori, que consoliden així la diversitat territorial dels projectes que
acompanyem.
Els hem emparat i guiat en el pitjor dels moments, durant tot el confinament i fins a final d’any. I ha valgut
la pena. Seixanta projectes culturals que han pogut reaccionar, virar i si ha calgut inclús reinventar-se per
aguantar l’envestida de la pandèmia per seguir ferms i poder tirar endavant el seu fet cultural. Tot, de la mà
d’un equip de professionals que ha sabut formar-los i mentoritzar-los en temps real adaptant cada una de les
jornades, formacions i acompanyaments. Junts, hem evitat que molts es rendissin i tiressin la tovallola i així
ens ho han manifestat i agraït.
I en el moment de quedar-nos a casa confinats i amb tots els actes de la Fundació, cancel·lats vam saber
reaccionar creant un cicle de debats virtuals que ens ha obert noves relacions i ha donat veu a temes de
rabiosa actualitat comptant amb ponents excepcionals. Una nova manera d’arribar a públics diferents que
potser mai no hauríem explorat.
Hem seguit treballant també amb els professionals que formen el Grup de Treball de la Llei de Mecenatge
que, de manera totalment altruista, ens ajuden a impulsar una millora legislativa real que motivi la inversió
privada en cultura.
Hem creat una Comissió de Fonts de Finançament per vetllar per la cerca de recursos i eines per als projectes
que passen per la Fundació i també el Premi EMPRESA CULTURA per a donar visibilitat a bones pràctiques de
moltes empreses que creuen indiscutiblement que inocular cultura en el seu entorn, sigui el que sigui, aporta
riquesa i creixement individual i com a comunitat.
I ens hem unit a altres iniciatives, hem impulsat campanyes i hem dut a terme accions i manifestos en pro de
la Cultura tant com hem pogut. Creiem indispensable sumar aliances amb tots aquells que, com nosaltres,
reconeixen la cultura com a bé essencial d’una societat madura.
Tot això, gràcies a un equip humà excepcional, motivat, sens dubte, per la confiança que ens fan el Patronat i
el Consell de Mecenatge de la Fundació. El seu exemple i lideratge en el suport incondicional a la cultura ens
esperona a seguir, cada dia, a treballar més i millor. A totes i a tots, moltes gràcies!
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GOVERNANÇA

GOVERNANÇA

Òrgans de govern
PATRONAT

CONSELL DE MECENATGE

Sr. Enric Crous, a títol personal

Sra. Anna Gener, a títol personal

AMB EL SUPORT DE
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Reunions dels òrgans de govern
PATRONAT
El Patronat, l’òrgan de governança i administració de la Fundació, es reuneix, segons estableix l’article 14.1 dels
seus estatuts, de manera ordinària, dos cops l’any.
La Fundació ha mantingut la seva voluntat de celebrar les reunions de Patronat en institucions culturals del país
reunint-se el dia 6 de febrer de 2020 al Palau de la Música Catalana. Rebuts pel seu director, Sr. Joan Ollé, es
va celebrar la reunió i, després, es va visitar el Centre de Documentació de l’Orfeó Català de la mà de la seva
directora, Sra. Marta Grassot.

12

membres

La reunió va estar presidida per l’Honorable Consellera de Cultura, Sra. Mariàngela Vilallonga, a qui la Fundació
vol fer un sentit agraïment per la seva disposició, ajuda i estima manifestada cap a la nostra Fundació al llarg de
tot el seu mandat.
La reunió del 29 de juny de 2020 va haver de celebrar-se de forma virtual a causa de les circumstàncies
excepcionals causades per la Covid-19.
Aquest any 2020 ha causat baixa del Patronat, Fluidra S.A en el seu càrrec de patró i president de la Fundació
donant pas a la Fundació Fluidra, representada pel Sr. Eloi Planes.

2

reunions
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CONSELL DE MECENATGE
El Consell de Mecenatge de la Fundació Catalunya Cultura, amb les funcions
determinades a l’article 19.2 dels seus estatuts, participa, proposa, col·labora
i impulsa iniciatives, activitats i actes a dur a terme per la Fundació en la seva
determinació de desenvolupar les línies d’actuació establertes pel Patronat en la
voluntat d’aconseguir els objectius fundacionals.
Aquest any s’han celebrat tres reunions: el dia 12 de febrer, a la seu de la
Fundació Catalunya Cultura, el 27 de maig, de forma virtual, i el 22 d’octubre, a
l’Hotel Alexandra de Barcelona.
Aquest 2020 s’han incorporat al Consell de Mecenatge Anna Gener (a títol
personal) i Infinity Media (&Beyond), representada pel Sr. Albert Gost, i causen
baixa FITMAN MRW i Casa Ametller.

15

membres

3

reunions
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COMITÈ EXECUTIU
El Comitè Executiu s’ha reunit en 7 ocasions i té com a missió
representar el Patronat i vetllar pel correcte compliment de les
línies d’actuació de la Fundació.

President d’Honor

Enric Crous

President Executiu

Eloi Planes

Xavier Gramona

Miquel Molins

Ramon Agenjo

Maite Esteve

Vocal

Vicepresident

Vocal

Vocal

EQUIP FUNDACIÓ
Directora: Sra. Maite Esteve
Projectes i empresa: Sra. Judith Bordas
Actes i aliances: Sra. Mònica Pagès
Comunicació: Sra. Yolanda Viñals

6

membres
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Coordinació: Sra. Anna Cahner

reunions
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ÀMBIT CULTURAL
La Fundació té com a principal objectiu oferir eines i recursos
a projectes culturals d’arreu del territori per a créixer forts, amb
una sòlida proposta de valor que garanteixi la seva sostenibilitat,
vertebrant així una xarxa de projectes culturals ferma que aporta
riquesa i progrés al país.

Programa
IMPULSA CULTURA
2020

L’èxit d’aquests projectes és l’èxit de la Fundació.
Aquest any, davant la situació extraordinària que ha provocat la
pandèmia de la Covid-19, la Fundació ha acceptat la totalitat de
projectes que s’han presentat a la convocatòria 2020:

60 projectes a la primera fase de formació col·lectiva virtual
(38 projectes de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona).

30 projectes a la segona fase de 5 dies de Jornades IMPULSA:
workshops, ponències, mentories a mida, entre d’altres.

10 projectes a la tercera fase d’acceleració, presentació pública
i opció al Premi IMPULSA CULTURA.
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TESTIMONIS D’ALGUNS PROJECTES QUE HAN PASSAT PEL PIC
Gràcies pel conjunt de webinars que
heu ofert. Realment s’ha tractat d’una
formació excel·lent, que ens ha ajudat a definir
aspectes clau del projecte. Podem ben dir que
n’hem après molt, moltes gràcies, podem
assegurar que el know how acumulat fins
ara ha estat d’allò més valuós.

Gràcies i felicitats per la vostra
generosa iniciativa d’acceptar
tots els projectes presentats en
aquesta primera fase.
Norbert Llaràs
Alhena Production

Bernat Ferrer
Pensem.cat

Ha sido un verdadero placer y una gran oportunidad participar en
estas cápsulas de formación. No sólo por el aprender, reforzar y aplicar
conocimientos a nuestros proyectos y oficios, sino a nivel personal, ha sido
una bocanada de aire fresco para resistir, para no bajar la persiana y cerrar, de
verdad nos ha dado energía para analizar nuestras situaciones profesionales y
mejorar. Vuestros webinars me han ayudado a re-pensar mi negocio, re-pensar
hábitos, re-organizar los proyectos y visualizar nuevas oportunidades. Debería
haber más espacios como estos que permitan estimular y acompañar a los
diversos agentes culturales para mejorar el sector. Gracias por darnos
herramientas tan valiosas para aprender y crecer.

Gracias por el equipo de mujeres maravilloso
que me ha inspirado y ayudado quizás mucho
más de lo que imaginaba. Agradezco de corazón
vuestra dedicación y cariño a la hora de plantear
este Impulsa 2020 tan especial para tod@s,
valoro profundamente el esfuerzo que supone.

Gabriel Marsal
Suika

Cristina Antón
Party Family
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No tinc ni paraules per agrair els coneixements que ens
heu aportat en aquests 10 webinars. Tant personalment com
professionalment em sento afortunada d’haver pogut participar,
moltes gràcies! Increïble la qualitat dels continguts i excel·lents
ponents. Us felicito per tota la feina i s’agraeix molt l’esforç que feu pels
projectes culturals! Particularment per mi hi ha un abans i un després
del Programa Impulsa Cultura 2020, un canvi de xip molt important!
Tant de bo puguem passar a la següent fase, però si no, no passa
res, tot el que hem après, ja ha sigut molt. Sense dubte, seguirem
impulsant cultura, perquè és el que ens emociona!
Juliana Spadano
Cinema Lliure
Em quedo amb tot el que he après,
que de ben segur podré aplicar en el
futur, i sobretot amb el fet de ser un
membre de la Comunitat Impulsa.
Jordi Sardinya
Cine COACH

Des de l’editorial Somos Libros us
volem agrair a tot l’equip de la Fundació
la formació que ens heu ofert. Ha estat
molt enriquidora, amb ponents d’allò més
vàlids i ens ha permès establir xarxes per
crear, entre tots, una cultura de futur.

Us agraïm moltíssim l’oportunitat de formar-ne
part. Una oportunitat que de ben segur
aprofitarem per consolidar i fer créixer la nostra
iniciativa. Som un projecte relativament jove i que
la situació actual ens està fent trontollar, però que
tenim clar serem capaces de trampejar amb el
vostre suport.
Albert Gil
ReperKutim

Editorial Somos libros
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RESULTAT DE L’ENQUESTA DUTA A TERME ALS PROJECTES DEL PIC2020

95’2%

Creus que la tasca
de la Fundació
és necessària?

90’5%

Com valores
la teva experiència
amb la Fundació?
9,5%

4,8%
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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MEMBRES DEL COMITÈ D’AVALUACIÓ DEL PIC QUE SELECCIONEN
ELS PROJECTES QUE PASSEN A LES SEGÜENTS FASES

Jaume Baró

Director Operatiu Serveis a les
Empreses Barcelona Activa

Àngel Hermosilla

Gerent àrea institucional
PIMEC

Xavier Servat

Gerent Fundació Fluidra

Eva Blanco

Public Affairs Manager HP

Belén Latorre

Directora Fundació Antigues
Caixes Catalanes

Pepe Zapata

CEO i Director del TR3SC,
Club Català de Cultura

Sergi Bru

CEO & Founder Relevance
Marketing

Anna Monràs

Analista financera, directora
general de finançament
empresarial ICF

Maite Esteve

Directora de la Fundació
Catalunya Cultura

David Camps

Responsable Innovació Social
DKV Seguros

Sonia Mulero

Directora Fundació
Banc Sabadell

Judith Bordas

Responsable Àrea Mecenatge
i Empresa de la F ( )

Isabel Custodio

Consultora d’estratègia
i impacte social

Mercè López

Gestora Cultura a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs,
Diputació de Lleida

Mònica Pagès

Responsable Àrea Actes
i Aliances F ( )

Anna Font

Cap d’activitats culturals
Fundació La Caixa

Emili Serra

Communications & Public
Relations HP

La Fundació vol agrair
a tots i totes la seva
implicació, dedicació
i professionalitat.
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1ª FASE. PLA DE FORMACIÓ COL·LECTIVA EN LÍNIA - WEBINARS

12/5 -12/6

60

10

de 2020

projectes culturals

sessions formatives
de 2 h de durada

CRITERIS DE SELECCIÓ
per escollir els 30 projectes de la 2a fase
La innovació en la seva proposta de valor
La capacitat transformadora
L’impacte social/cultural

OBJECTIU

L’impacte positiu en l’àmbit educatiu

Assessorar i servir de suport als projectes participants en
un moment en el qual el sector de la cultura ha patit de
manera severa l’impacte que la Covid-19 ha provocat.

La capacitat de rèplica/continuïtat i projecció
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12/5

15/5

19/5

22/5

26/5

29/5

2/6

Estratègia 360º - Pla estratègic
Sr. Sergi Capell

Estratègia 360º - Proposta de valor
Sr. Sergi Capell

L’impacte social del teu projecte
Sra. Isa Custodio

Pepe Zapata

CEO Director TR3SC,
Club Català de Cultura

Els públics. Eix transversal de l’estratègia
de màrqueting
Sr. Pepe Zapata

Gestió d’equip. Governança
Sra. Mercè Rius i Sr. Francesc Granja

Els bàsics del fundraising
Sra. Sílvia Bueso

Sílvia Bueso

Captadora de fons,
comunicadora i coach

Seimi Maza

Director creatiu executiu
de The Colour Box

La comercialització dels projectes culturals
Sr. Sergi Bru

5/6

El perquè del nostre projecte, clau per
poder comunicar

9/6

Tot el que no es comunica simplement no
existeix

12/6

Sergi Bru

Cofundador Relevance,
agència d’anàlisis, estratègia
i implementació de comunicació
i patrocinis

Sr. Pepe Zapata

Sr. Seimi Maza

Sergi Capell

Chief Operating Manager a
La Casa de Carlota & friends

Isa Custodio

Directora de la Fundació Tutelar
Lluis Artigues. Formadora de
mesurament d’impacte social

Les claus per a un discurs guanyador
Sra. Sílvia Bueso

Tots els formadors i ponents han adaptat els continguts
de les seves sessions a les necessitats concretes dels projectes
en temps real de pandèmia i aportat, des del seu expertise,
propostes innovadores.

Mercè Rius

Consultoria Salto con Red

Francesc Granja

Consultoria Salto con Red

18

LÍNIES D’ACTUACIÓ | ÀMBIT CULTURAL | PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

2ª FASE. PLA D’ACOMPANYAMENT PRESENCIAL - JORNADES IMPULSA

14/9 -18/9

30

29

de 2020

projectes culturals

hores de
formació/assesorament

Enguany celebrades excepcionalment i majoritària de
manera virtual, els projectes han gaudit al llarg de tota
una setmana de workshops, masterclasses i activitats
grupals, aconseguint un alt grau d’interacció i coneixença
entre tots els projectes i els seus formadors i mentors.
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3ª FASE. ACCELERACIÓ

21/9 -16/10

10

90

de 2020

projectes culturals

hores
de mentories

Els 10 projectes finalistes han rebut mentories
individualitzades segons les seves necessitats, treballant
des d’un prisma molt més pràctic els coneixements
adquirits.
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HORAGAI

NÚVOL

LLEGIR ABANS
DE CURAR

AUPA QUARTET

FESTIVAL FLAMENGI

Descripció
Formació en cinema per als
nois i noies tutelats/des per
la Generalitat de Catalunya,
de 14 a 18 anys, per brindar
suport educatiu i formatiu
en la seva transició a la
majoria d’edat i posarlos en relació amb altres
col·lectius.

Descripció
Revista digital cultural que
cobreix l’actualitat cultural
del país amb voluntat de
comunicar i cohesionar el
sector.

Descripció
Clubs de lectura per a
professionals sanitaris,
liderats i conduïts per ells
mateixos, dins d’hospitals,
centres sociosanitaris i
centres d’atenció primària
de tot Catalunya.

Descripció
Creació musical on
els instruments de
corda enriqueixen les
convencions clàssiques
a partir de la composició
pròpia, la improvisació,
la interpretació i la
pedagogia.

Descripció
Un festival de proximitat
que neix de la necessitat
de portar el flamenc a
diferents barris de Girona.

Àmbit
Barcelona
Web
laselva.coop/move

Àmbit
Barcelona
Web
nuvol.com

Àmbit
Barcelona
Web
llegirabansdecurar.cat

Àmbit
Catalunya

Àmbit
Girona
Web
flamengifestival.com

Web
aupaquartet.com
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AFRICA MOMENT

ART SINGULAR

CINEMA LLIURE
2020

INSTITUTE OF ARTS
BARCELONA

GARGAR FESTIVAL
DE MURALS I ART
RURAL

Descripció
Africa Moment és
la primera trobada
internacional d’arts
escèniques de l’Àfrica
contemporània creada a
Espanya.

Descripció
Promoure i donar visibilitat
a l’art realitzat per persones
amb malaltia mental,
diversitat funcional
o col·lectius en risc
d’exclusió.

Descripció
Paraigua d’iniciatives que
sumen forces per impulsar
el cinema alternatiu de
qualitat a Catalunya i a
territoris veïns durant tot
l’any.

Descripció
Comunitat acadèmica
internacional d’artistes
que promou la innovació,
l’experimentació i la
investigació.

Descripció
Festival per difondre la
cultura artística al món
rural, a través de la unió de
muralisme i música amb
tallers d’altres disciplines
artístiques.

Àmbit
Barcelona

Àmbit
Catalunya

Àmbit
Barcelona, Girona i Lleida

Web
africamoment.org

Web
aalba.cat

Web
cinemalliure.com

Àmbit
Barcelona
Web
iabarcelona.com

Àmbit
Lleida
Web
gargarfestival.com
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Premi IMPULSA CULTURA
El Premi pretén impulsar, donar
suport i visibilitzar un dels projectes
culturals del PIC que ha destacat
per la seva excel·lència artística i
capacitat transformadora.

PRESENTACIÓ PÚBLICA
22 D’OCTUBRE a porta tancada
JURAT
Ramón Agenjo, VP Fundació Damm
Anna Gener, presidenta Barcelona Savills-Aguirre Newman
Genís Roca, president RocaSalvatella

Dotat amb

10.000 €
+

Mª José Chanca, La Gala+IN (projecte guanyador del
Premi IMPULSA CULTURA 2019)
Eduard Voltas, director general TimeOut

obra de l’artista
Paula Bonet

23
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GUANYADOR DEL PREMI IMPULSA CULTURA 2020
FESTIVAL GARGAR DE MURALS I ART RURAL

APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES
PER A LA RESTA DE PROJECTES FINALISTES

Per ser un clar exemple de com la cultura pot transformar i dinamitzar un
territori generant prosperitat econòmica i fomentant un turisme sostenible
(impacte econòmic)
Per ser referent d’impuls i aparador d’artistes i pol d’atracció de talent
nacional i internacional oferint una proposta artística singular i replicable
(impacte cultural)
Per la seva capacitat de generar un clar orgull de pertinença i identitat a la
gent de Panelles (impacte social)

Inversió total

45.300 €
Programes de mentories
Serveis de consultoria
Auditoria en àrees tan importants com
el desenvolupament de públics,
estratègia de recerca de finançament
difusió a mitjans, etc.

24
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V edició IMPULSA
Donades les circumstàncies d’emergència sanitària,
la celebració de la V edició IMPULSA està prevista pel
dia 21 de gener de 2021, quan els 10 projectes finalistes
tindran l’oportunitat de presentar públicament les
seves propostes a les empreses convidades.

LA PARTICIPACIÓ EN XIFRES
DELS PROJECTES DURANT EL PIC
1ª FASE. PLA FORMACIÓ COL·LECTIVA VIRTUAL - WEBINARS
60 projectes

Obra de Paula Bonet

20 hores de formació

2ª FASE. JORNADES IMPULSA

Pla d’acompanyament col·lectiu (de 14 al 18 de setembre de 2020)
30 projectes
29 hores de formació

3ª FASE. ACCELERACIÓ
10 projectes finalistes
90 hores de mentories individuals
Total hores d’acompanyament durant el PIC: 139 hores
V Edició IMPULSA: presentació pública
Premi IMPULSA CULTURA: dotació econòmica de 10.000 €
i una obra original de l’artista Paula Bonet valorada en més de 1.500 €
Aportacions extraordinàries per valor de 33.800 €
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Comunitat IMPULSA
La Comunitat IMPULSA reuneix tots aquells
projectes que han passat al llarg dels anys per la
Fundació i a qui seguim oferint de manera gratuïta
actes formatius i trobades de networking.

TROBADES 2020
El 29 d’abril per saber en quina situació es trobaven els projectes donades les
circumstàncies de confinament i poder recollir comentaris i inquietuds per a
poder oferir-los la millor ajuda des de la nostra institució.
El 13 de novembre la Fundació va posar en contacte els projectes amb
representants de diverses entitats i administracions públiques perquè
s’informessin dels ajuts extraordinaris que s’han ofert en el sector cultural per
fer front a les conseqüències de la pandèmia. Hi van participar:
• Sr. Miquel Curanta, director de l’ICEC
• Sr. Albert Piñeira, diputat de cultura de la Diputació de Girona
• Sra. Estefania Rufach, diputada de cultura de la Diputació de Lleida
• Sra. Núria Lomas, gerent dels Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona
• Sra. Lourdes Ridameya, cap de promoció de la Direcció de Desenvolupament
de l’Institut Català de Finances
• Sr. Pepe Zapata, director del Club TRESC
• Sr. Eloi Planes, president executiu de la Fundació Catalunya Cultura
• Sra. Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura
• i 51 membres de la Comunitat.
També es van presentar en aquesta trobada els resultats de les dades recollides
al Qüestionari de valoració de l’impacte de la Covid-19 que s’havia enviat
prèviament a tota la Comunitat IMPULSA.
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ÀMBIT PÚBLIC
La Fundació manté una excel·lent relació amb el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya així
com amb el Ministerio de Cultura y Deporte, per a qui som
referents en la relació entre el món empresarial i el cultural,
així com en temes de mecenatge. Amb ambdós institucions
realitzem activitats i accions conjuntes al llarg de l’any.
Igualment comptem amb el suport de les Diputacions
de Girona, Lleida i Barcelona i amb el de l’Ajuntament de
Barcelona.
En motiu del nomenament de l’Honorable Consellera de
Cultura, Sra. Àngels Ponsa, els Presidents i la Directora s’hi
van reunir de manera telemàtica el dia 17 de novembre per
a ratificar el suport del Departament a la tasca que duu
a terme la Fundació i compartir noves propostes d’acció
conjunta.

Grup de treball de
la Llei de Mecenatge
El Grup de la Llei de Mecenatge s’ha reunit en 5 ocasions: el 27 de
febrer, el 20 de març, el 18 de maig, el 2 d’octubre, el 19 de novembre i
el 3 de desembre i mantenen un xat obert on intercanvien informació i
accions en tot moment. Enguany han presentat documents de millora
de la Llei de Mecenatge adaptades a temps de Covid tant al Ministerio
com a representants de partits polítics autonòmics per a implementar
mesures necessàries que afavoreixin i estimulin la inversió privada en
un moment tan delicat.

Xavier Gramona
Patró

David Camps

Innovació Social DKV Seguros

Maite Esteve
Directora

Enric Rius

Secretari del Patronat

Mònica Pagès

Antoni Donadeu

David Garrofé

Miquel Àngel Vallès

Actes i Aliances

Secretari general de CECOT

Assessor tècnic

Advocat

27

LÍNIES D’ACTUACIÓ | ÀMBIT PÚBLIC | GRUP DE TREBALL DE LA LLEI DE MECENATGE

Sra. Adriana Moscoso, DG Industrias Culturales del Ministerio de Cultura

A destacar la reunió celebrada el mes de febrer a Madrid amb el Sr. Javier
Nadal i amb la Sra. Isabel Peñalosa, representants de la Asociación
Española de Fundaciones, que han proposat que la Fundació formi part
de la Comisión sobre la Ley del Mecenazgo del Ministerio de Cultura y
Deporte.

El grup ha dut a terme una tasca incansable fent lobby i pressionant els
partits polítics, revisant les entitats que formen part de la Plataforma
pel Mecenatge, i coordinant diverses accions amb l’objectiu de posar a
l’agenda electoral la inclusió de la cultura en les desgravacions del tram
autonòmic així com millores en el nacional.

Així com la reunió del 19 de novembre amb la Sra. Adriana Moscoso,
Directora de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte
(INAEM), a qui s’ha entregat un document amb diferents mesures de
millora a la Llei de Mecenatge en temps de Covid-19.
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ÀMBIT PRIVAT
La Fundació persegueix conscienciar
la societat civil i en particular el sector
empresarial perquè participin de la
creació d’un país fort a través del suport
a la cultura, en tant que generadora de
progrés, transformació social i motor
econòmic.

Premi
EMPRESA CULTURA
La Fundació ha creat el Premi EMPRESA CULTURA, que persegueix reconèixer i donar
suport a aquelles empreses que destaquen per les seves bones pràctiques així com
l’excepcionalitat i singularitat en la seva aportació i foment de la cultura en el seu
entorn i identitat.
El Premi busca incentivar les empreses a fomentar la cultura a través d’iniciatives,
programes o accions tant individuals com col·lectives, per motivar-les a propiciar
iniciatives culturals entre els seus treballadors i entorn de proximitat. El Premi es lliurarà
en el marc de la V edició IMPULSA.
Formen el Jurat del Premi els membres de la Fundació:

Patrici Tixis

Sílvia Martí

Planeta

Gabriel Mariscal
Llet Nostra

Moventia

Pepe Ballester
BBVA

Sofia Lluch
Lluch Essence
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Segell d’Empresa
o Entitat compromesa
amb la Cultura
Presentació prevista pel 21 de gener de 2021 en el marc de la
V edició d’IMPULSA

Comissió de Fonts
de Finançament
Per incentivar el sector privat a invertir en cultura i ajudar en la cerca
de fonts i recursos per als projectes que passen per la Fundació.
En són membres:

Eloi Planes
President

Josep Ramon Sanromà
ICF

Maite Esteve
Directora

Sofia Lluch
Lluch Essence

Eva Blanco
HP

Santi Sabatés
Eurofragance
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ACTES

actes

L’àrea d’Actes i Aliances de la Fundació Catalunya Cultura ha
augmentat la seva acció, malgrat la situació provocada per la
pandèmia que va obligar la cancel·lació d’actes presencials des del
14 de març fins al setembre.
En aquestes circumstàncies, s’ha hagut de reconvertir el model
d’actes a formats online o amb una assistència de públic híbrida
entre virtual i presencial, seguint les indicacions sanitàries que
s’han hagut d’anar adaptant a la gravetat de la pandèmia de la
Covid-19.
Enlloc de repercutir negativament, aquest fet ha permès que els
continguts dels actes de la Fundació arribessin a més persones
i comptar amb la participació de més ponents i representants
d’empreses i institucions. D’altra banda, aquests actes online han
quedat enregistrats en format vídeo per a l’arxiu de la Fundació i
permeten reforçar la seva projecció a través de xarxes socials i dels
canals habituals de difusió com Vimeo o Youtube.
Aquest fet no ha significat una disminució de presència de la
Fundació Catalunya Cultura en les quatre províncies de Catalunya,
en les quals ha pogut realitzar alguns actes abans del confinament
i amb les qui ha seguit reforçant el seu vincle i la seva acció.

PRESENCIALS

2

2

1

1

a Barcelona

a Lleida

a Tarragona

a Girona

1

a Madrid
com a participant

ON-LINE

9

2

5

debats on-line

actes on-line

actes com a
participants

731

90

30

1.734

assistents

ponents

hores

visualitzacions
posteriors
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30/1

17/2

24/2

20/5
Responsabilitat en temps de crisi
Debat on-line de la Càtedra RSC
Universitat de Girona

21/5
Presentació territorial del programa
Impulsa Cultura a Tarragona
Presentació territorial del programa
Impulsa Cultura a Girona
PÚBLICA20
Objectiu: El programa de PÚBLICA
20 ha estat una jornada que ha volgut
aprofundir en la implicació de la cultura
en els principals objectius socials per a la
propera dècada.
Lloc: Círculo de Bellas Artes, Madrid

12/2

Presentació territorial del programa
Impulsa Cultura a Barcelona

Lloc: Museu d’Art Modern de Tarragona,
Diputació de Tarragona

Lloc: Casa de Cultura, Diputació de
Girona

9/5

20/2

La cultura excèntrica. Polítiques
culturals alternatives
Debats on-line amb Coincidències-Terrats
en cultura

Presentació territorial del programa
Impulsa Cultura a Lleida
Lloc: Serveis Territorials a Lleida
Acte de presentació del Segell d’Empresa
o Entitat compromesa amb la Cultura

DEBAT ON-LINE
Cultura en digital: una oportunitat o
una necessitat?

28/5
DEBAT ON-LINE
Empresa i cultura en temps de
pandèmia: un nou escenari de
col·laboració

Cicle de debats on-line en temps de confinament

maig i juny 2020

Objectiu: En col·laboració amb els Serveis
Territorials de la Generalitat de Catalunya,
la Fundació Catalunya Cultura ha reunit
una vintena d’empresaris de Lleida a
un còctel-sopar al Museu de Lleida per
presentar-los el Segell d’Empresa o Entitat
Compromesa amb la Cultura.
Lloc: Museu de Lleida

Lloc: Antiga Fàbrica Estrella Damm
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30/5

14/9

22/10

Nous vectors per a les arts escèniques
a Catalunya
Debats on-line amb Coincidències-Terrats
en cultura

Acte inici jornades
IMPULSA 2020

Acte inici jornades
IMPULSA 2020

On-line

Objectiu: Presentació dels
10 projectes finalistes de l’IMPULSA 2020
al jurat del
Premi IMPULSA 2020

4/6
DEBAT ON-LINE
La realitat cultural al territori després
del Covid-19

10/6
La Covid-19 com està capgirant la
realitat de les fundacions?
Debat on-line Ara Cultura Debats-Adhoc
Cultura i Facultat d’Educació de la
Universitat de Barcelona

11/6

Objectiu: La directora de Industrias
Culturales del Ministerio de Cultura
y Deporte, Sra. Adriana Moscoso, ha
inaugurat l’inici de les Jornades IMPULSA
2020, que, a causa de la pandèmia, s’ha
realitzat de manera telemàtica.
Aquesta jornada ha comptat amb una
conferència del director de Casa SEAT,
Sr. Gabriele Palma. En l’última sessió, els
28 projectes culturals participants han
estat agrupats per àmbits culturals -arts
escèniques, arts visuals, audiovisual,
món editorial, música- per realitzar una
“Trobada amb…” experts de cadascun.

6/10

DEBAT ON-LINE
La gestió cultural en clau femenina

18/6
DEBAT ON-LINE
Cultura i mitjans de comunicació:
missió impossible?

25/6
DEBAT ON-LINE
Cultura, empresa i ètica

Acte Goethe-Institut Barcelona
La cultura com a nexe entre l’empresa
i la societat

26/11

Lloc: Hotel Alexandra, Barcelona

30/10

Acte de lliurament dels Premis
Corona Cultura
Atorgat per la Fundació Antigues Caixes
Catalanes - BBVA
En streaming per Youtube

2/12
Jornadas “Europa Creativa: Estrategias
y herramientas de fundraising cultural”
Asociación Española de Fundraising
CREATALK - L’Hospitalet del Llobregat
Objectiu: L’Ajuntament de l’Hospitalet
organitza l’espai CREA per posar en
contacte projectes culturals i empreses
d’aquest municipi. La Fundació Catalunya
Cultura ha estat convidada a formar part
de la taula rodona de cloenda d’aquesta
jornada, CreaTalk, per parlar del Programa
IMPULSA CULTURA i de les accions que
emprèn per vincular els dos sectors.

Objectiu: La Asociación Española de
Fundraising ha convidat la Fundació
Catalunya Cultura a participar a les
jornades “Europa Creativa: Estrategias y
herramientas de fundraising cultural.”

Lloc: Sala d’actes del Goethe-Institut
Barcelona
En streaming pel canal Youtube del
Goethe-Institut Barcelona
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Aliances
COORDINADORA CATALANA DE
FUNDACIONS - COMISSIÓ DE CULTURA
Aquest 2020 la comissió s’ha reunit en 12 ocasions.

BARCELONA ACTIVA - CREAMEDIA
El 21 de febrer la Fundació ha participat a l’acte de presentació del
programa renovat CREAmedia que ofereix Barcelona Activa per a
l’acompanyament i la creació d’empreses emergents d’indústries creatives
per impulsar prop de 50 projectes els propers tres anys.
L’acte de presentació de CREAmedia ha comptat amb la presència del
primer tinent d’alcalde, Sr. Jaume Collboni, i del regidor de Turisme i
Indústries Creatives, Sr. Xavier Marcé. També han intervingut la directora
de la Fundació Catalunya Cultura, Sra. Maite Esteve, i el representant de
l’ICEC, Sr. Edgar Garcia.
El programa ha fet una crida a les empreses per seleccionar les primeres
15 start-ups que s’instal·laran a la Incubadora Almogàvers durant sis
mesos per rebre suport, definir i concretar el seu model de negoci.

Sessió on-line Bootcamp
Dijous, 24 de juliol a les 10 h
63 projectes

Sessió on-line Creamedia
Dimarts, 20 d’octubre a les 10 h
Selecció dels 14 projectes finalistes
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NOUS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana
Fundació Èpica - La Fura dels Baus
Goethe-Institut Barcelona
Club TRESC
Càtedra ETHOS - Universitat Ramon Llull
Gremi de Galeries d’Art de Catalunya
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Manifest de la Fundació Catalunya Cultura
publicat al Diari ARA el dia 25 d’abril
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Mitjans de
comunicació
S’ha millorat la presència als mitjans de comunicació,
fent de la Fundació Catalunya Cultura una veu
autoritzada per parlar sobre la situació de la cultura i
els seus professionals, el compromís de l’empresariat
català vers aquest sector i la Llei de Mecenatge.
Alguns exemples en són la cobertura rebuda pel Més
3/24 de Xavier Graset, el Via Empresa, la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núvol o el Diari Ara,
així com la nostra presència periòdica a la tertúlia de
Girona FM.

60

9

inputs a mitjans

dossiers i notes
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Xarxes socials
La Fundació publica totes les seves activitats a Twitter,
Facebook i LinkedIn. Amb l’ús de les xarxes s’ha pogut
incrementar molt la notorietat de la Fundació arran de les
següents accions:

S’han creat les etiquetes:

S’ha generat debat amb altres actors del sector, relat viu i
cobertura en directe de les activitats dutes a terme.

que ampara els 128 projectes que han passat pel
Programa IMPULSA CULTURA els darrers anys,
ajudant-los en la difusió de les seves pròpies activitats
i oferint-los continguts d’utilitat.

A Twiter s’ha creat un fil amb els 30 projectes seleccionats
a la segona fase del programa.

1.550 1.606
agradaments

3.278 1.446

seguidors

contactes

seguidors

#ComunitatIMPULSA

#Orgulligràcies
amb què la Fundació ha volgut agrair a Patrons i membres
del Consell de Mecenatge la tasca duta a terme aquest any
2020 travessat per la pandèmia de la Covid-19, compartint
a través de les nostres xarxes socials aquelles accions de
responsabilitat social corporativa que han dut a terme.

#Mésquemai
que ha contribuït a posar la cultura en valor
i en el lloc que li pertoca.

563

2.215

7.102

piulades

seguidors

visites

465,8K

678

4

impressions

mencions

campanyes
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Web
El web de la Fundació ha incorporat millores de cerca
i millores en la versió castellana. També s’ha creat un
comptador per donar a conèixer de manera més visual i
atractiva les principals xifres de la Fundació i s’hi ha destacat
en portada, a raó d’un per setmana, els 10 projectes finalistes
del PIC 2020.

10.970

7.657

2’ 06”

visites al web

usuaris
(7.592 nous)

durada mitjana
de la sessió

43

COMUNICACIÓ

Newsletter
La Fundació continua enviant un butlletí d’informació
periòdic per informar el sector cultural, empresarial, patrons
i membres del Consell de Mecenatge de la tasca duta a
terme per la Fundació. Enguany el número de subscriptors
ha augmentat de manera molt considerable.

7
newsletters
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Vídeos
La Fundació compta amb canals propis a Vimeo i
Youtube on s’hi reposen les activitats i actes virtuals duts
a terme, així com els vídeos promocionals.
Durant el mes d’octubre s’ha publicat una vídeo-entrevista
amb els responsables dels 10 projectes finalistes del PIC.

La Fundació vol agrair a AftershareTV la realització pro
bono del vídeo corporatiu que resumeix l’activitat de la
Fundació d’aquest 2020.

48
nous vídeos
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Disseny gràfic
S’ha generat una imatge gràfica pròpia pel Programa
IMPULSA CULTURA i pel Premi EMPRESA CULTURA.
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MEMÒRIA
ECONÒMICA

MEMÒRIA ECONÒMICA

ORIGEN DELS RECURSOS

NATURALESA DE LA DESPESA

Patrons i mecenes		

189.000 €

Estructura i personal

Subvencions públiques

110.000 €

Activitats

126.900 €
182.919 €

10.819 €

Prestació de serveis

3,5%

41%

35,5%
61%

59%
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+34 93 412 31 43
info@fundaciocatalunyacultura.cat
fundaciocatalunyacultura.cat
@fcatcultura

