
La f ( ), la primera  
acceleradora cultural
A grans crisis, grans idees. Que la recuperació 
econòmica continua sent un miratge per a molts 
és una evidència si es pregunta entre el sector 
cultural, encara amb greus dificultats per sortir de 
la sotragada de la crisi. El seixanta per cent de 
reducció de subvencions públiques a la cultura 
en els últims quatre anys ha impactat de manera 
molt clara en les noves generacions de creadors 
i artistes, que ja ni veuen en les administracions 
una font de finançament per a les seves idees. 
Però un país ple de creativitat no pot perdre una 
o dues generacions de talent. Ni tampoc grans 
projectes que malden per sobreviure. Vet aquí 
la raó de ser de la Fundació Catalunya Cultura, 
la primera acceleradora de projectes culturals. 
Una institució nascuda amb vocació de servei 
públic però impulsat des de la iniciativa privada. 
Les empreses s’han posat a empènyer la cultura 
quan més ho necessitava. Damm, Fluidra, Fun-
dació Banc Sabadell, Gramona, Fundació Car-
men & Lluís Bassat, Grupo Planeta, HP i el Diari 
Ara han aixecat la Fundació Catalunya Cultura. 
Més tard s’hi ha sumat Vueling, Abertis, l’Obra 
Social la Caixa i cada setmana n’hi ha més que 
volen formar part del nou despertar de la cultura 
del país.
El futur és il·lusionador però no es planteja fà-
cil. En primer lloc cal que els projectes culturals 
aprenguin a fer-se sostenibles i això només serà 
possible amb la capacitació dels emprenedors, 
feina que ha començat a fer la Fundació. En se-
gon lloc hem de recuperar els recursos dedicats 
al mecenatge que teníem abans de la crisi. El 
repte és fer créixer la xifra de 400 empreses que 
ja fan mecenatge cultural a Catalunya. I en ter-
cer lloc, cal una legislació que fixi un nou marc, 
una llei que afavoreixi la creació de projectes 
d’innovació i estableixi criteris d’incentiu fiscal 
per als mecenes. El govern ja s’ha compromès a 
entrar una nova llei de mecenatge al Parlament 
durant aquesta legislatura. Que així sigui. I que 
entre tots, i amb la Fundació Catalunya Cultura 
al capdavant, trepitgem a fons l’accelerador de 
la cultura.

Intercanviar idees per impulsar 
l’economia social des de la cultura

Compartir, repensar, connectar, acce-
lerar. Aixecar un projecte cultural és 
avui un repte més apassionant que 
mai. A la primera jornada de networ-
king de projectes culturals organitzat 
per la Fundació Catalunya Cultura 
al Saló BizBarcelona ha quedat ben 
clar que si emprendre és una aven-
tura, emprendre en el terreny cultu-
ral també ho és, però reservada als 
més valents. La Fundació ha reunit 
30 emprenedors culturals emergents 
amb 10 reconeguts mentors del sec-
tor de les start-ups i l’emprenedoria, 
per acompanyar-los a superar petits 
obstacles o grans dificultats.
El repte de monetitzar comunitats
“Els continguts són l’estratègia per 
merèixer una audiència”, explica 
Genís Roca, president i fundador de 
RocaSalvatella, a tres reeixides ini-
ciatives culturals que busquen retorn 
econòmic. Catorze.cat, revista digital, 

Surtdecasa.cat, portal d’activitats cul-
turals per territoris, i Unmondepoesia.
cat, una App poètica sobre l’obra in-
fantil de Joana Raspall, tenen un rep-
te comú: que l’èxit obtingut en nombre 
d’usuaris es tradueixi en la base per a 
la sostenibilitat econòmica del projec-
te. Roca convida els projectes a fer un 
salt per monetitzar les seves notables 
comunitats: “què passaria si deixéssiu 
de ser només digitals?”, pregunta. 
Festivals que busquen patrocini
Jordi Herreruela, impulsor del Festival 
Cruïlla, és el mentor dels emprene-
dors culturals que busquen consoli-
dar els seus nous festivals musicals. 
Adrian D. Bóveda, del Cara-B, acaba 
satisfet: “no sempre es surt d’una ses-
sió de networking amb tantes idees 
a madurar i punts de vista contras-
tats”. El codirector de Mixtour, Oliver 
Rappoport, destaca que la trobada li 
servirà per “buscar espónsors amb 

qui pugui compartir valors”. I és que 
en plena davallada d’aportacions pú-
bliques a la cultura, el patrocini i me-
cenatge s’han erigit com a única opor-
tunitat per a molts festivals per trobar 
finançament.
Valentí Oviedo, gerent de l’Auditori 
de Barcelona, Marcel Prunera, di-
rector de Crea Inversión, Enric Rius, 
soci Director de Rius Consultors, 
Pepe Zapata, soci de Teknecultura, 
Rosa Rodrigo, directora de negoci 
de Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Roger Palà, fundador 
de El Crític i Sònia Mulero, directora 
adjunta de la Fundació Banc Saba-
dell també han aportat el seu temps 
i experiència per accelerar nous pro-
jectes culturals. Molts d’aquests pro-
jectes ja es poden trobar a la llotja 
de la Fundació Catalunya Cultura, a  
www.fundaciocatalunyacultura.cat.
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L’àmbit digital i els nous festivals musicals centren els esforços dels 
emprenedors que reben el suport de la Fundació Catalunya Cultura


