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La Fundació Catalunya Cultura demana a Borràs que impulsi un nou
marc legal pel mecenatge
Reclamen a la consellera incrementar els pressupostos culturals i crear nous instruments de nançament
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ACN Barcelona.-El patronat de la Fundació Catalunya Cultura ha demanat aquest
dimarts a la consellera de Cultura, Laura Borràs, que impulsi un nou marc legal pel
mecenatge i faci de la cultura una aposta estratègica compartida. També ha
traslladat a la titular de Cultura del Govern, que ha assistit a la reunió del patronat,
la necessitat de donar un nou impuls en matèria legislativa a Catalunya. A parer de
l’entitat, el moment actual, de “major estabilitat institucional”, és una oportunitat per
reprendre el full de ruta “ xat fa temps” per ampliar i millorar les iniciatives de
mecenatge a Catalunya.
Des del patronat s’insisteix en la necessitat d’incrementar els pressupostos destinats
a la cultura però també en la de crear nous instruments de nançament i obrir línies
de col·laboració que impliquin empreses i societat civil per convertir aquest camp en
un “eix estratègic” de la construcció social i l’economia del país.Per això la Fundació
defensa la millora de la Llei de mecenatge, com a instrument per incentivar la
inversió en el desenvolupament dels projectes de cultura i coneixement. I recorda
que la reforma scal aprovada el 2015 permet a empreses i ciutadania recuperar el
35% de les aportacions fetes a un projecte (un 40% a partir del tercer exercici). El
patronat considera que aquesta xifra és “important”, però subratlla que, tot i així, és
“la meitat” del que passa a països com França o Itàlia, i “un terç” del que succeeix a
països “amb una major cultura de participació” de la societat civil en la cultura com
els anglosaxons. D’altra banda, la Fundació reitera que cal incloure la cultura dins
dels programes que compten amb desgravacions especials per fomentar les
donacions dels ciutadans, com és el cas de la ciència i la recerca, el medi ambient i la
llengua (que compten amb el 25% i 15% respectivament en el tram autonòmic de
l’IRPF).Finalment, en el marc de la reunió s’ha proposat a la Generalitat que lideri un
“nou intent de diàleg” amb altres comunitats i el govern estatal per impulsar la
proposta de llei de mecenatge iniciada el 2014.
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