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Robert Fohr: “En cap cas el mecenes ha de substituir l’estat”

SÍLVIA MARIMON Barcelona
15/04/2016 00:00

Poques societats atorguen tanta importància a la cultura com França. “Si tenim en compte

les aportacions no només del ministeri de Cultura sinó també d’altres ministeris i de les

regions i municipis a la cultura, l’aportació a la cultura ascendeix als 20.000 milions d’euros”,

assegura Robert Fohr, cap de la missió de mecenatge del ministeri de Cultura francès. Fohr

està molt orgullós de la llei de mecenatge francesa, aprovada el 2003 i que va millorar

substancialment els incentius fiscals. Les diferències amb l’estat espanyol, on des de fa anys

es reivindica una nova llei de mecenatge, són notòries: a Espanya la desgravació és del 35%

per a les empreses i del 25% al 30 % per als particulars. A França, les empreses gaudeixen

d’un 60% i els particulars d’un 66% que pot arribar al 75%. Fohr defensa que en cap cas el

mecenes ha de substituir el sector públic i destaca la importància de la cultura com a

dinamitzador econòmic. Segons Fohr, a França “l’impacte de la cultura és de 57.000 milions
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d’euros i 610.000 llocs de treball”.

Quin ha sigut l’impacte en el sector cultural de la llei de mecenatge, també anomenada llei

Aillagon, aprovada el 2003?

La llei del 2003 ha contribuït molt a la millora del sector cultural. Els avantatges fiscals han

convençut, sobretot les grans empreses, perquè aportessin diners. Abans del 2003 només

2.000 empreses a França declaraven aportacions en mecenatge, no només en cultura, sinó

en qualsevol altre àmbit. Actualment ja són 44.000 empreses les que declaren ajudes en

mecenatge social, cultural, esportiu... Pel que fa a les aportacions de particulars, s’ha passat

de 4,3 milions a 5,7 milions d’euros.

La cultura, però, no és prioritària per als mecenes.

Havia ocupat la primera posició però ara està en el tercer lloc. La crisi econòmica ha canviat

les prioritats. Ara en primer lloc hi ha les ajudes socials i en segon lloc els esports. Les grans

empreses opten més per les ajudes socials, i les petites i mitjanes empreses trien els esports

perquè són més populars i aporten més visibilitat.

¿La nova llei de mecenatge ha contribuït també a un canvi de mentalitat de la societat

francesa?

De fet, les desgravacions fiscals no són el motiu principal pel qual les empreses i els

particulars opten per convertir-se en mecenes. El més important són els vincles, la relació

que s’estableix entre el mecenes i el que rep l’ajuda. Amb la nova llei també es va crear la

Missió Mecenatge, que té com a objectiu buscar i fidelitzar empreses. A través de les

cambres de comerç, els notaris, els advocats, els periodistes... s’ha divulgat el contingut de la

llei.

Quines contrapartides rep el mecenes?

Sobretot visibilitat. Hi pot posar el seu logo, pot participar en l’esdeveniment cultural i també

implicar-hi els treballadors. El que està prohibit és que l’empresa aprofiti un projecte cultural

per fer publicitat de la seva activitat empresarial.

¿En quin model es va emmirallar el govern francès quan va crear la llei Aillagon?
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En cap model concret. Tenim la nostra pròpia llei i hem fet una innovació important: la

deducció no es fa a la base imposable sinó directament sobre l’impost. D’aquesta manera, els

percentatges de deducció són molt més importants. Per exemple, si una empresa aporta

10.000 euros a un projecte, la deducció a l’impost serà de 6.000 euros. La nostra llei està

considerada com la millor del món. Els avantatges fiscals són molt millors que als Estats

Units, però, a diferència dels països anglosaxons, nosaltres no tenim una llarga tradició en

mecenatge. França tot just comença i la cultura pública està molt arrelada. És complex

canviar les mentalitats. Al principi els actors culturals desconfiaven de les ajudes privades,

però el mecenatge està cada vegada més integrat. A vegades les subvencions són

insuficients i les ajudes privades poden ser complementàries. En cap cas el mecenes ha de

substituir l’estat.

A Espanya es batalla des de fa temps per reformular la llei de mecenatge. ¿Creu que el fet de

no tenir millors incentius fiscals, amb el fet que últimament hi hagi hagut retallades

importants en el sector, ha perjudicat la cultura?

Espanya té una llei des del 2002 i és un país amb molta tradició de fundacions. Hi ha moltes

més fundacions a Espanya que a França. Per tant, es poden fer moltes coses. Però nosaltres

no considerem el mecenes com un remei davant la disminució de subvencions públiques. Els

desafiaments actuals obliguen a constituir una aliança entre el sector públic i privat. No

només és una qüestió de diners, sinó també d’aportació en coneixement. Les empreses

poden aportar respostes en temes mediambientals, sanitaris, en educació, culturals...

Crònica

La cultura no es rendeix i torna a reivindicar una nova llei de mecenatge

Robert Fohr, cap de la Missió Mecenatge del ministeri de Cultura de França, va dir ahir:

“L’estat ja no té el monopoli del que és d’interès general”, quan va presentar el model

francès de mecenatge en un acte organitzat per l’Ateneu Barcelonès, el CoNCA i la Fundació

Catalunya Cultura. Que hi ha una voluntat i una necessitat d’implicar la societat civil en els

projectes culturals es podia constatar fent una ullada a l’auditori de l’Ateneu: hi havia

representants de la patronal Cecot; el president d’Albertis, Salvador Alemany; el director del

Teatre Lliure, Lluís Pasqual; el director general del Liceu, Roger Guasch... “La dimensió

institucional de la cultura és essencial, però el compromís global de la societat amb la cultura

és irrenunciable”, va dir el president del CoNCA, Carles Duarte. “No podem resignar-nos a una
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Més continguts Cultura

cultura que quedi en mans de les administracions o burocratitzada”, va afegir.

El sector no es rendeix i no vol morir ofegat. El CoNCA i l’Ateneu van fer un pas més en la

llarga lluita per reclamar una llei de mecenatge. Van fer pública una declaració que, entre

altres coses, insta la Generalitat i el Parlament a impulsar durant aquesta legislatura una llei

de mecenatge equiparable a la dels països avançats. I conviden entitats i persones a adherir-

s’hi.

El president de l’Ateneu, Jordi Casassas, va destacar la importància de la cultura en l’actual

context històric: “És un moment delicat pel funcionament de la democràcia amb l’augment

dels extremismes i populismes”. Davant les retallades i la manca de mecenes, però, ahir Fohr

va aportar una dada important: l’augment del crowdfunding o micromecenatge. A França, el

2013 va ser de 78 milions d’euros; el 2014, de 152, i el 2015, de 296. “Hi ha un canvi

generacional, perquè aquestes aportacions les fan sobretot els joves, persones que tenen

entre 25 i 49 anys”, va destacar Fohr. Són noves maneres de comprometre’s amb la cultura.
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El CoNCA i l'Ateneu Barcelonès reclamen a la Generalitat una
llei de mecenatge

CARLES ALGUÉ Barcelona
14/04/2016 19:08

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i l'Ateneu Barcelonès reclamen que el

Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya impulsin durant aquesta legislatura la

redacció d'una Llei de mecenatge que estimuli la col·laboració entre sector privat i públic. Ho

diuen en una declaració que han presentat aquest dijous en un acte organitzat juntament

amb la Fundació Catalunya Cultura.

Els promotors d'aquesta iniciativa troben necessari "desenvolupar noves fórmules mixtes

que permetin una millor i major participació ciutadana, més iniciativa i compromís del sector

privat, i una indispensable aliança publicoprivada". Per això, volen una Llei consensuada

entre creadors, empreses i institucions. El president del CoNCA, Carles Duarte, ha assegurat
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que no pot resignar-se "a una cultura que quedi només en mans de les administracions o

burocratitzada".

El secretari general del Departament de Cultura, Pau Villòria, també es mostra partidari d'una

"bona regulació del mecenatge per a Catalunya" ja que "el Govern ha de poder legislar en

matèria de fiscalitat". S'ha compromès a treballar en les aliances entre les institucions

culturals i les empreses del territori per tal de sumar el mecenatge a la ciutadania.

Un dels principals objectius de la declaració és l'adhesió d'empreses i fundacions per

potenciar els recursos econòmics de la cultura. A part de membres del CoNCA, l'Ateneu

Barcelonès i la Fundació Catalunya Cultura, a la presentació hi han assistit representants

dels sectors econòmic i cultural com el president d'Abertis, Salvador Alemany, el director del

Teatre Lliure, Lluís Pasqual, l'escriptora i periodista Patrícia Gabancho i el director general del

Liceu, Roger Guasch.

Un pressupost cultural del 2%

Dins l'objectiu de situar la cultura com a eix essencial de les polítiques del país, el CoNCA i

l'Ateneu també demanen en la seva declaració que la Generalitat augmenti la part del

pressupost destinada a cultura fins al 2% com a mínim. Actualment, la partida destinada al

sector ronda el 0,7%, el que suposa uns 240 milions d'euros. El Conseller de Cultura, Santi

Vila, va explicar en una entrevista a l'ARA que el seu principal objectiu era augmentar el

pressupost en 50 milions i ja ho considerava un "increment insòlit".

Les lleis de mecenatge a França i Espanya

A l'acte de presentació de la declaració hi ha participat el Cap de la Missió de Mecenatge del

Ministeri de Cultura i Comunicació del govern de França, Robert Fohr. Segons ell, "el

mecenatge cultural és una contribució al dinamisme del país" i el 2014 va representar en les

empreses franceses uns 364 milions d'euros. Allà, per exemple, el Louvre ha impulsat

'crowdfundings' per comprar obres d'art a través de donacions individuals que poden acollir-

se a deduccions impositives de fins al 66%.

A Espanya el Govern de Mariano Rajoy havia promès crear una Llei de mecenatge però

aquesta no ha arribat mai. Després de diversos anuncis inclosos en el seu programa

electoral, finalment el PP va enterrar la reforma legal amb uns incentius fiscals que el sector

cultural va trobar insuficients.

http://www.ara.cat/cultura/Santi-Vila-Incrementar-pressupost-insolit_0_1534046658.html
http://www.ara.cat/premium/cultura/Franca-passa-al-crowdfunding_0_835116553.html
http://www.ara.cat/cultura/Llei-Mecenatge-entrara-vigor-acabi_0_809319235.html
http://www.ara.cat/premium/cultura/LLEI-MECENATGE-sobreviura-cultura_0_1232876744.html


19/4/2016 Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural | Bonart

http://www.bonart.cat/actual/declaraciodecompromisambelmecenatgecultural/ 1/2

bonart revista  bonart actualitat  bonart gestora  bonart agenda traduccions | subscripcions | publicitat

exposicions | notícies | mercat de l'art | biblioteca | fires | reportatges | entrevistes | concursos | opinió qui som | agenda de serveis | contactes19/04/2016

14 abril 2016

NOTÍCIES BARCELONA
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS AMB EL MECENATGE CULTURAL
bonart
Robert Fohr, Cap de la Missió de Mecenatge del Ministeri de Cultura i Comunicació del Govern de França ha presentat el
model francès de mecenatge, en un acte organitzat per l’Ateneu Barcelonès, el CoNCA i la Fundació Catalunya Cultura. La
sessió ha comptat amb una àmplia presència de representants destacats de la societat civil, institucions culturals i el món
empresarial. En aquest marc, Jordi Casassas , president de l’Ateneu Barcelonès, i Carles Duarte, president del CoNCA, han
anunciat l’impuls de la Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural. L’objectiu principal d’aquesta declaració és
reclamar l’aprovació de la Llei de mecenatge i la creació dels instruments per al seu desenvolupament. Pròximament
s’obrirà el procés per adherir-se a la declaració. A favor d’una major implicació social en el foment de les arts i la cultura:
compromís amb el mecenatge cultural.

“La cultura té un valor central en la construcció d’un país i és un component essencial de l’expressió de la seva identitat i un
element cohesionador de primer ordre. La cultura ens referma en la pertinença a una col·lectivitat i ens dóna les eines per
créixer i desenvolupar-nos com a poble. Ens capacita per integrar les diverses sensibilitats socials i culturals que conformen
la societat en tota la seva complexitat. Per aquest motiu, cal que tots els estaments del nostre país —socials, econòmics,
acadèmics i institucionals— reconeguin la cultura com a eina de vertebració social, espai d’intercanvi plural i instrument de
creixement econòmic, i una aposta per l’excel·lència i la contemporaneïtat. Considerem, doncs, necessari convertir-la en un
dels eixos estratègics de l’acció política. La intervenció pública és primordial per assegurar la pluralitat, la diversitat i la
riquesa de la cultura; el seu paper de garant d’aquest sector a través d’una aposta clara per la cultura ha de ser un dels eixos
principals de l’acció de govern. Ara, més que mai, és necessari desenvolupar noves fórmules mixtes que permetin una millor
i major participació ciutadana, més iniciativa i compromís del sector privat, i una indispensable aliança publicoprivada que
potenciï els recursos econòmics per a la cultura. Els agents socials, els empresaris i els creadors, com a mostra del nostre
compromís amb la cultura, ens oferim a treballar conjuntament amb les institucions per: 
– Reconèixer la cultura com a eix essencial de les polítiques del país. 
– Dotar la cultura de recursos necessaris amb un mínim del 2% del pressupost de la Generalitat de Catalunya. 
– Estimular la col·laboració entre sector privat i públic diversi cant noves eines de nançament per a la cultura. 
– Impulsar mesures scals que reconeguin i incentivin la col·laboració i el compromís de la ciutadania amb la cultura. 
El món de la cultura i la societat civil instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya a impulsar
durant aquesta legislatura la redacció d’una Llei de mecenatge equiparable a la dels països avançats del nostre entorn.
Aquesta Llei ha de ser consensuada amb els sectors cultural i empresarial, acompanyada dels instruments necessaris per a
desenvolupar-la. I és per tot això que els promotors d’aquesta iniciativa convidem les entitats i les persones que creuen en
la força de la cultura a sumar-se i a adherir-se a la Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural”.

Etiquetes: Ateneu Barcelonès · CoNCA · Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural · Fundació Catalunya Cultura 
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Pressió per tenir la llei de mecenatge
 

M. PALAU - BARCELONA

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) i l'Ateneu Barcelonès
han redactat una declaració de compromís amb el mecenatge cultural en la
qual  insten el  govern de  la Generalitat  a  aprovar  “aquesta  legislatura” una
llei que construeixi ponts sòlids entre els mons cultural  i empresarial. Una
eterna aspiració que mai troba el moment per desencallarse.

El text es va fer públic ahir en el decurs d'un gran acte que es va celebrar a
l'Ateneu  amb  la  presència  d'unes  duescentes  personalitats  polítiques,
econòmiques  i  culturals.  Organitzada  pel  Conca,  l'Ateneu  i  la  Fundació
Catalunya Cultura, la trobada va ser una demostració del consens que hi ha a
tots  els  nivells  de  la  necessitat  de  donar  un  impuls molt més  decidit  a  la
cultura del país.

L'acte  el  va  encapçalar  el  responsable  de  la  missió  de  mecenatge  del
Ministeri de Cultura del govern de França, Robert Fohr, que va detallar amb
entusiasme  l'impacte  que  ha  tingut  al  seu  país  la  llei  que  es  va  activar  el
2003.  França  ha  multiplicat  per  vint  el  número  d'empreses  que  fan
mecenatge;  abans  n'hi  havia  2.000  i  ara,  44.000. Dit  d'una  altra manera:
sense  la  llei,  el  mecenatge  mobilitzava  150  milions  d'euros  i  ara,  1.200
milions. Tot plegat s'ha aconseguit gràcies a reduccions fiscals que en el cas
de les empreses són del 60% i en el dels particulars, del 66%.

El  representant de  la Generalitat a  l'acte, Pau Villòria,  secretari general de
Cultura, va admetre que cal “una bona regulació del mecenatge”. Quant a les
intencions del govern, va dir que treballaran per crear “un marc favorable a
un model de 
finançament del  sector  cultural”,  així  com que  s'aprofundiran  “les  aliances
entre les institucions culturals i les empreses a tot el territori”.
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El CoNCA i l'Ateneu impulsen una declaració que
reclama al Govern i al Parlament una llei de mecenatge

14/04/2016 14:47 | Actualizado a 14/04/2016 15:03
ACN Barcelona.L'Ateneu Barcelonès i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) han
donat a conèixer aquest dijous una declaració que reclama al Govern de la Generalitat i al Parlament
de Catalunya "impulsar durant aquesta legislatura la redacció d'una Llei de mecenatge equiparable a
la dels països avançats del nostre entorn". L'anunci s'ha dut a terme en un acte convocat pels dos
impulsors de la declaració i la Fundació Catalunya Cultura. "La dimensió institucional de la cultura és
essencial, però el compromís global de la societat amb la cultura és irrenunciable", ha assegurat
Carles Duarte, president del CoNCA.

La declaració indica que "és necessari desenvolupar noves fórmules mixtes que permetin una millor i
major participació ciutadana, més iniciativa i compromís del sector privat, i una indispensable aliança
publicoprivada que potenciï els recursos econòmics per a la cultura". Els agents socials, els
empresaris i els creadors indica la declaració s'ofereixen a treballar per "reconèixer la cultura com
a eix essencial de les polítiques del país; dotar la cultura de recursos necessaris amb un mínim del 2
% del pressupost de la Generalitat; estimular la col·laboració entre sector privat i públic diversificant
noves eines de finançament per a la cultura", així com "impulsar mesures fiscals que reconeguin i
incentivin la col·laboració i el compromís de la ciutadania amb la cultura".En aquest context,
demanen al Govern i al Parlament "impulsar durant aquesta legislatura la redacció d'una Llei de
mecenatge equiparable a la dels països avançats del nostre entorn. Aquesta Llei ha de ser
consensuada amb els sectors cultural i empresarial, acompanyada dels instruments necessaris per a
desenvoluparla". Els promotors d'aquesta iniciativa han convidat a entitats i persones que "creuen
en la força de la cultura a sumarse i a adherirse" a la declaració. Així ho ha assenyalat al final de la
seva intervenció Jordi Casassas, president de l'Ateneu en l'acte que ha tingut lloc aquest dijous. "El
mecenatge cultural està complint una funció complexa i imprescindible en el moment històric en el
que ens trobem", ha indicat. Aquest acte ha arrencat amb la presentació 'El mecenatge cultural: el
model francès' a càrrec de Robert Fohr, Cap de la Missió de Mecenatge del Ministeri de Cultura i
Comunicació del govern de França. Fohr ha ressaltat l'impacte positiu que ha tingut per les
empreses d'aquest mecenatge. Ha reconegut que no es donarà suport a un projecte perquè suposa
un avantatge fiscal, sinó perquè hi ha un interès en el projecte en si. L'any 2014 el mecenatge
cultural francès de les empreses va representar al voltant de 364 milions d'euros. "El mecenatge
cultural és una contribució al dinamisme del país", ha manifestat. Carles Duarte"No podem resignar
nos a una cultura que quedi només en mans de les administracions o burocratitzada", ha assenyalat
Carles Duarte. "La dimensió institucional de la cultura és essencial, però el compromís global de la
societat amb la cultura és irrenunciable", ha assegurat. El president del CoNCA ha apostat per unes
"millors condicions legals que facilitin i afavoreixin el mecenatge en el que ha de ser una aliança
entre el sector públic i el conjunt de la societat". En aquest sentit, Enric Crous, president de la
Fundació Catalunya Cultura, ha destacat que la cultura es mereix una llei de mecenatge. Per la seva
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part, Pau Villòria, secretari general del Departament de Cultura, ha dit que Catalunya necessita "una
bona regulació del mecenatge. El Govern ha de poder legislar en matèria de fiscalitat en aquest
àmbit", ha apuntat. Ha dit que treballaran per crear un marc favorable a un model de finançament
del sector cultural; així com aprofundir amb les aliances entre les institucions culturals a les
empreses al territori i sumar el mecenatge a la ciutadania. A l'acte a l'Ateneu Barcelonès hi ha acudit
representants del món econòmic i cultural com el president d'Abertis, Salvador Alemany, el director
del Teatre Lliure, Lluís Pasqual, l'escriptora i periodista Patrícia Gabancho o el director general del
Liceu Roger Guasch.
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Piden a la Generalitat y al Parlament que redacten una
nueva Ley de Mecenazgo  ABC.es  Noticias Agencias

14042016 / 16:29 h EFE
Representantes del mundo cultural, social y económico instan en la nueva "Declaración de
Compromiso con el Mecenazgo Cultural", presentada hoy, a la Generalitat y al Parlament a impulsar
esta legislatura la redacción de una Ley de Mecenazgo "equiparable" a la de varios países
europeos.

Durante la mañana de hoy, el Ateneu Barcelonès, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts
(CoNCA) y la Fundación Catalunya Cultura han organizado un acto a favor del mecenazgo, en el
que ha intervenido el jefe de la Misión de Mecenazgo del Ministerio de Cultura y Comunicación del
Gobierno de Francia, Robert Fohr.

En el documento que se ha presentado, los adheridos consideran necesario que la nueva ley sea
"consensuada con los sectores cultural y empresarial, acompañada de los instrumentos necesarios
para desarrollarla".

En el texto, los agentes sociales, los empresarios y los creadores, como muestra de su
"compromiso" con la cultura, que consideran "un valor central en la construcción de un país", se
ofrecen a trabajar conjuntamente con las instituciones para que la cultura sea "un mínimo del dos
por ciento del presupuesto de la Generalitat".

Asimismo, creen necesario que sea reconocida como "eje esencial de las políticas del país", que se
"estimule la colaboración entre el sector privado y público, diversificando las nuevas herramientas de
financiación de la cultura" y que se impulsen "medidas fiscales que reconozcan e incentiven la
colaboración y el compromiso de la ciudadanía con la cultura".

Los firmantes entienden que la "intervención pública es primordial para asegurar la pluralidad, la
diversidad y la riqueza de la cultura, su papel de garante de este sector a través de una apuesta
clara por la cultura debe ser uno de los ejes principales de la acción de gobierno".

Noticias relacionadas
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AQUESTA LEGISLATURA

Conca i Ateneu Barcelonès
demanen a Govern i Parlament una
llei de mecenatge en un manifest

Publicat 14/04/2016 15:06:04 CET

Demanen com a mínim pressupost del 2% per a la cultura i estimular
la col·laboració públic-privada

   BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) i l'Ateneu Barcelonès han fet
públic aquest dijous un manifest per demanar al Govern i al Parlament una nova llei
de mecenatge, un text que s'ha difós després d'un acte sobre el mecenatge en el
qual també ha participat la Fundació Catalunya Cultura i el cap de la missió de
Mecenatge del Ministeri de Cultura francès, Robert Fohr.

   Entre les seves peticions, els signants demanen reconèixer la cultura com a eix
essencial, dotar-la de recursos necessaris amb un mínim del 2% de pressupost,
estimular la col·laboració entre sector privat i públic diversiꇺ嵬cant noves eines de
ꇺ嵬nançament per a la cultura.

   "El món de la cultura i la societat civil instem el Govern de la Generalitat de
Catalunya i el Parlament a impulsar durant aquesta legislatura la redacció d'una llei
de mecenatge equiparable a la dels països avançats del nostre entorn", proclama el
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Barcelona, ha informat la
constructora aquest dimarts en un
comunicat.
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text.

   Per als signants, aquesta llei ha de ser consensuada amb els sectors cultural i
empresarial, acompanyada dels instruments necessaris per desenvolupar-la.

   Les dues entitats han reivindicat el valor central de la cultura en la construcció d'un
país, i han incidit que aquesta reaꇺ嵬rma la pertinença a una col·lectivitat i "dóna eines
per créixer i desenvolupar-se com poble".

   "Cal que tots els estaments del nostre país -socials, econòmics, acadèmics i
institucionals-- reconeguin la cultura com eina de vertebració social, espai
d'intercanvi plural i instrument de creixement econòmic", proclama el manifest.

FÓRMULES MIXTES

   Considera necessari convertir-la en un dels eixos estratègics de l'acció política, ja
que veu la intervenció pública "primordial" per assegurar la pluralitat, la diversitat i la
riquesa de la cultura, però avisen de la necessitat de desenvolupar fórmules mixtes
que permetin una participació més alta ciutadana i el compromís del sector privat.

   "Els agents socials, els empresaris i els creadors, com a mostra del nostre
compromís amb la cultura, ens oferim a treballar conjuntament amb les institucions",
assegura el manifest.

   Durant l'acte previ a la difusió del manifest, el president de la Fundació Catalunya
Cultura, Enric Crous, ha reivindicat que la cultura un element de riquesa de qualsevol
país, mentre que el president del Conca, Carles Duarte, ha reclamat una "àmplia
participació" en la cultura.

   Per la seva banda, el president de l'Ateneu Barcelonès, Enric Cassasses, ha
exempliꇺ嵬cat la necessitat de donar suport a la cultura a l'actual debat lingüístic, a
més d'assenyalar que el món viu un moment delicat en què corre el risc de caure en
extremismes i populismes: "El foment cultural resulta més imprescindible que mai".

   El secretari de Cultura de la Generalitat, Pau Villòria, ha destacat que el mecenatge
a Catalunya va suposar l'any passat un import de vuit milions d'euros de
patrocinadors privats.

Segueix @AlDiaCat 2.627 seguidors
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DECLARACIÓ DE COMPROMÍS AMB EL MECENATGE CULTURAL

El món de la cultura i la societat civil insta el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya a

impulsar durant aquesta legislatura la redacció d’una Llei de mecenatge equiparable a la dels països avançats del nostre

entorn. Aquesta Llei ha de ser consensuada amb els sectors cultural i empresarial, acompanyada dels instruments

necessaris per a desenvolupar-la.

Els promotors d’aquesta iniciativa,  conviden les entitats i les persones que creuen en la força de la cultura a sumar-se i a

adherir-se a la Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural. La Federació d’Ateneus ja és una de les entitats

signants.

Aquest dijous 14 d’abril, Robert Fohr, Cap de la Missió de Mecenatge del Ministeri de Cultura i Comunicació del Govern de

França ha presentat el model francès de mecenatge, en un acte organitzat per l’Ateneu Barcelonès, el CoNCA i la Fundació

Catalunya Cultura. La sessió ha comptat amb una àmplia presència de representants destacats de la societat civil,

institucions culturals i el món empresarial. En aquest marc, Jordi Casassas, president de l’Ateneu Barcelonès, i Carles

Duarte, president del CoNCA, han anunciat l’impuls de la declaració.

 

Adhereix-te a la Declaració de Compromís amb el Mecenatge Cultural.
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 Dijous, 14 d'abril de 2016 12:55 h

El CoNCA i l'Ateneu impulsen una declaració que
reclama al Govern i al Parlament una llei de
mecenatge
"La dimensió institucional de la cultura és essencial, però el compromís global de la societat
amb la cultura és irrenunciable", diu Duarte

ACN Barcelona.L'Ateneu Barcelonès i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
han donat a conèixer aquest dijous una declaració que reclama al Govern de la Generalitat i al
Parlament de Catalunya "impulsar durant aquesta legislatura la redacció d'una Llei de
mecenatge equiparable a la dels països avançats del nostre entorn". L'anunci s'ha dut a terme
en un acte convocat pels dos impulsors de la declaració i la Fundació Catalunya Cultura. "La
dimensió institucional de la cultura és essencial, però el compromís global de la societat amb la
cultura és irrenunciable", ha assegurat Carles Duarte, president del CoNCA.
La declaració indica que "és necessari desenvolupar noves fórmules mixtes que permetin una
millor i major participació ciutadana, més iniciativa i compromís del sector privat, i una
indispensable aliança publicoprivada que potenciï els recursos econòmics per a la cultura".
Els agents socials, els empresaris i els creadors indica la declaració s'ofereixen a treballar
per "reconèixer la cultura com a eix essencial de les polítiques del país; dotar la cultura de
recursos necessaris amb un mínim del 2 % del pressupost de la Generalitat; estimular la
col·laboració entre sector privat i públic diversificant noves eines de finançament per a la
cultura", així com "impulsar mesures fiscals que reconeguin i incentivin la col·laboració i el
compromís de la ciutadania amb la cultura".En aquest context, demanen al Govern i al
Parlament "impulsar durant aquesta legislatura la redacció d'una Llei de mecenatge
equiparable a la dels països avançats del nostre entorn. Aquesta Llei ha de ser consensuada
amb els sectors cultural i empresarial, acompanyada dels instruments necessaris per a
desenvoluparla". Els promotors d'aquesta iniciativa han convidat a entitats i persones que
"creuen en la força de la cultura a sumarse i a adherirse" a la declaració. Així ho ha
assenyalat al final de la seva intervenció Jordi Casassas, president de l'Ateneu en l'acte que
ha tingut lloc aquest dijous. "El mecenatge cultural està complint una funció complexa i
imprescindible en el moment històric en el que ens trobem", ha indicat. Aquest acte ha arrencat
amb la presentació 'El mecenatge cultural: el model francès' a càrrec de Robert Fohr, Cap de
la Missió de Mecenatge del Ministeri de Cultura i Comunicació del govern de França. Fohr ha
ressaltat l'impacte positiu que ha tingut per les empreses d'aquest mecenatge. Ha reconegut
que no es donarà suport a un projecte perquè suposa un avantatge fiscal, sinó perquè hi ha
un interès en el projecte en si. L'any 2014 el mecenatge cultural francès de les empreses va
representar al voltant de 364 milions d'euros. "El mecenatge cultural és una contribució al
dinamisme del país", ha manifestat. Carles Duarte"No podem resignarnos a una cultura que
quedi només en mans de les administracions o burocratitzada", ha assenyalat Carles Duarte.
"La dimensió institucional de la cultura és essencial, però el compromís global de la societat
amb la cultura és irrenunciable", ha assegurat. El president del CoNCA ha apostat per unes
"millors condicions legals que facilitin i afavoreixin el mecenatge en el que ha de ser una
aliança entre el sector públic i el conjunt de la societat". En aquest sentit, Enric Crous,
president de la Fundació Catalunya Cultura, ha destacat que la cultura es mereix una llei de
mecenatge. Per la seva part, Pau Villòria, secretari general del Departament de Cultura, ha dit
que Catalunya necessita "una bona regulació del mecenatge. El Govern ha de poder legislar
en matèria de fiscalitat en aquest àmbit", ha apuntat. Ha dit que treballaran per crear un marc
favorable a un model de finançament del sector cultural; així com aprofundir amb les aliances
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entre les institucions culturals a les empreses al territori i sumar el mecenatge a la ciutadania.
A l'acte a l'Ateneu Barcelonès hi ha acudit representants del món econòmic i cultural com el
president d'Abertis, Salvador Alemany, el director del Teatre Lliure, Lluís Pasqual, l'escriptora i
periodista Patrícia Gabancho o el director general del Liceu Roger Guasch.
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Conca y Ateneu Barcelonès piden a Govern y Parlament
una ley de mecenazgo en un manifiesto  EcoDiario.es

Piden un mínimo de presupuesto del 2% para la cultura y estimular la colaboración públicoprivada

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) y el Ateneu Barcelonès han hecho público este
jueves un manifiesto para pedir al Govern y al Parlament una nueva ley de mecenazgo, un texto que
se ha difundido después de un acto sobre el mecenazgo en el que también ha participado la
Fundació Catalunya Cultura y el jefe de la misión de Mecenazgo del Ministerio de Cultura francés,
Robert Fohr.

Entre sus peticiones, los firmantes piden reconocer la cultura como eje esencial, dotarla de recursos
necesarios con un mínimo del 2% de presupuesto, estimular la colaboración entre sector privado y
público diversificando nuevas herramientas de financiación para la cultura.

"El mundo de la cultura y la sociedad civil instamos al Govern de la Generalitat de Catalunya y al
Parlament a impulsar durante esta legislatura la redacción de una ley de mecenazgo equiparable a
la de los países avanzados de nuestro entorno", proclama el texto.

Para los firmantes, esta ley debe ser consensuada con los sectores cultural y empresarial,
acompañada de los instrumentos necesarios para desarrollarla.

Ambas entidades han reivindicado el valor central de la cultura en la construcción de un país, y han
incidido en que ésta reafirma la pertenencia a una colectividad y "da herramientas para crecer u
desarrollarse como pueblo".

"Es necesario que todos los estamentos de nuestro país sociales, económicos, académicos e
institucionales reconozcan la cultura como herramienta de vertebración social, espacio de
intercambio plural e instrumento de crecimiento económico", proclama el manifiesto.

FÓRMULAS MIXTAS

Considera necesario convertirla en uno de los ejes estratégicos de la acción política, ya que ve la
intervención pública "primordial" para asegurar la pluralidad, la diversidad y la riqueza de la cultura,
pero avisan de la necesidad de desarrollar fórmulas mixtas que permitan una mayor participación
ciudadana y el compromiso del sector privado.

"Los agentes sociales, los empresarios y los creadores, como muestra de nuestro compromiso con
la cultura, nos ofrecemos a trabajar conjuntamente con las instituciones", asegura el manifiesto.

Durante el acto previo a la difusión del manifiesto, el presidente de la Fundación Catalunya Cultura,
Enric Crous, ha reivindicado que la cultura un elemento de riqueza de cualquier país, mientras que el
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presidente del Conca, Carles Duarte, ha reclamado una "amplia participación" en la cultura.

Por su parte, el presidente del Ateneu Barcelonès, Enric Cassasses, ha ejemplificado la necesidad
de apoyar la cultura en el actual debate lingüístico, además de señalar que el mundo vive un
momento delicado en el que corre el riesgo de caer en extremismos y populismos: "El fomento
cultural resulta más imprescindible que nunca".

El secretario de Cultura de la Generalitat, Pau Villòria, ha destacado que el mecenazgo en Catalunya
supuso el pasado año un importe de ocho millones de euros de partocinadores privados.

Otras noticias
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Conca y Ateneu Barcelonès piden a Govern y Parlament
una ley de mecenazgo en un manifiesto

Por EUROPA PRESS 
BARCELONA| 14/04/2016  16:05

Conca y Ateneu Barcelonès piden a Govern y Parlament una ley de mecenazgo en un manifiesto
BARCELONA | EUROPA PRESS

Piden un mínimo de presupuesto del 2% para la cultura y estimular la colaboración público
privada

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) y el Ateneu Barcelonès han hecho público este
jueves un manifiesto para pedir al Govern y al Parlament una nueva ley de mecenazgo, un texto que
se ha difundido después de un acto sobre el mecenazgo en el que también ha participado la
Fundació Catalunya Cultura y el jefe de la misión de Mecenazgo del Ministerio de Cultura francés,
Robert Fohr.

Entre sus peticiones, los firmantes piden reconocer la cultura como eje esencial, dotarla de recursos
necesarios con un mínimo del 2% de presupuesto, estimular la colaboración entre sector privado y
público diversificando nuevas herramientas de financiación para la cultura.

"El mundo de la cultura y la sociedad civil instamos al Govern de la Generalitat de Catalunya y al
Parlament a impulsar durante esta legislatura la redacción de una ley de mecenazgo equiparable a
la de los países avanzados de nuestro entorno", proclama el texto.
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Para los firmantes, esta ley debe ser consensuada con los sectores cultural y empresarial,
acompañada de los instrumentos necesarios para desarrollarla.

Ambas entidades han reivindicado el valor central de la cultura en la construcción de un país, y han
incidido en que ésta reafirma la pertenencia a una colectividad y "da herramientas para crecer u
desarrollarse como pueblo".

"Es necesario que todos los estamentos de nuestro país sociales, económicos, académicos e
institucionales reconozcan la cultura como herramienta de vertebración social, espacio de
intercambio plural e instrumento de crecimiento económico", proclama el manifiesto.

FÓRMULAS MIXTAS

Considera necesario convertirla en uno de los ejes estratégicos de la acción política, ya que ve la
intervención pública "primordial" para asegurar la pluralidad, la diversidad y la riqueza de la cultura,
pero avisan de la necesidad de desarrollar fórmulas mixtas que permitan una mayor participación
ciudadana y el compromiso del sector privado.

"Los agentes sociales, los empresarios y los creadores, como muestra de nuestro compromiso con
la cultura, nos ofrecemos a trabajar conjuntamente con las instituciones", asegura el manifiesto.

Durante el acto previo a la difusión del manifiesto, el presidente de la Fundación Catalunya Cultura,
Enric Crous, ha reivindicado que la cultura un elemento de riqueza de cualquier país, mientras que el
presidente del Conca, Carles Duarte, ha reclamado una "amplia participación" en la cultura.

Por su parte, el presidente del Ateneu Barcelonès, Enric Cassasses, ha ejemplificado la necesidad
de apoyar la cultura en el actual debate lingüístico, además de señalar que el mundo vive un
momento delicado en el que corre el riesgo de caer en extremismos y populismos: "El fomento
cultural resulta más imprescindible que nunca".

El secretario de Cultura de la Generalitat, Pau Villòria, ha destacado que el mecenazgo en Catalunya
supuso el pasado año un importe de ocho millones de euros de partocinadores privados.

Últimas noticias
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Des de la cultura del mecenatge al mecenatge de la
cultura

El Conca i l’Ateneu Barcelonès insten al Govern i al Parlament de Catalunya a promoure una
llei de mecenatge equiparable a les dels països més avançats
 
Fa dues dècades de l’aprovació pel Congrés dels Diputats de la primera llei de mecenatge, que es
definí com a llei de fundacions i d’incentius fiscals (1994), sent producte del pacte entre CiU i el partit
socialista, amb l’oposició frontal dels populars —que un any després van guanyar per la mínima les
eleccions generals. Com havien anunciat, la van frenar i no van portar al Congrés un nou text fins
que no van disposar de la majoria absoluta a la legislatura següent, amb aprovació el desembre del
2002, el qual text afavoria el mecenatge dels grans trusts econòmics
 
Promovent la primera llei, el pragmatisme del catalanisme polític aconseguí introduir la cultura del
mecenatge a la política de l’Estat, que encara es regia per una Ley de Beneficiencia de mitjan segle
XIX, a partir de la qual s’havien desenvolupat els decrets que regien l’activitat de les fundacions. Fins
aleshores, les associacions culturals no tenien cap altre finançament que les quotes socials, els
rèdits del seu patrimoni i unes escasses subvencions institucionals i molt localitzades entitats que
destacaven pel servei inquebrantable a un règim, que no era precisament fiscal.
 
La proposta d’incentivar el mecenatge per a les associacions havia estat impulsada des de
Catalunya, arran dels congressos dels diferents àmbits associatius, convocats des d’un Departament
de Cultura de la Generalitat per al qual el traspàs de competències plenes no contemplava les
subvencions a l’activitat associativa. Especialment els ateneus i les entitats que disposaven
d’equipaments propis sentien la necessitat de buscar fons per posar al dia aquella extraordinària
xarxa de teatres i cinemes, sales de ball, biblioteques, sales d’actes i exposicions... Els magnífics
cafès dels ateneus o casinos populars —tot sovint modernistes— han  estat autèntics centres de
dinamització i relació de la vida local. Tot plegat havia sobreviscut quatre dècades de dictadura sota
un estricte control governatiu. De les autoritats, com a molt, havien aconseguit una mal dissimulada
tolerància.
 
Sobreviure havia estat possible gràcies a la tradició del que s’ha acabat coneixent com la cultura del
mecenatge popular, gràcies a la que Catalunya disposava en arribar la democràcia d’una gran xarxa
d’equipaments socioculturals: més de quatrecents casinos populars, més de vuitcentes sales
polivalents: teatres, cinemes, salons de ball, d’actes... Tot va ser convenientment inventariat en la
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primera legislatura de la Generalitat. Els agents del Departament de Cultura van sentir per tot arreu:
«Necessitem diners per posar al dia les nostres instal·lacions...» i sovint es van fer les reformes més
urgents recobrant l’aportació de feina i fons dels associats i una part dels costos del minso
pressupost que anà nodrint la institució autonòmica reestructurant partides pressupostàries. Mentre
a les Espanyes tiraven quan calia dels pressupostos de l’Estat, la tradició de la cultura del
mecenatge no era altra que rascarse la butxaca i posarse a pencar, actitud que es va anar
complementant des d’uns minsos pressupostos autonòmics. A cavall dels segles XIX i XX Catalunya
va entendre que, «si no ens ho fèiem nosaltres, no hi havia res a pelar...». Els nostres avantpassats
s’ho van pagar, però també van gaudir d’unes possibilitats d’esbarjo i de serveis socioculturals que
van trigar dècades a arribar al conjunt de l’estat o no hi han arribat fins que la societat del benestar
social els ha universalitzat.
 
Des dels poder de l’Estat espanyol ha costat d’entendre una Catalunya que —tot implantant un
model de convivència obert i progressista— s’havia fet pròspera en gran part per una societat civil
que importava les propostes de progrés que s’impulsaven arreu d’Europa. En general, els casinos
espanyols eren societats classistes tancades al poble amb el forrellat del «reservado el derecho de
admisión», i les seves fundacions servien a la protecció fiscal del sistema bancari i a salvar la mala
consciència del titulars d’algunes grans fortunes. Què infreqüent és a les castilles el cas de l’
admirada Teresa Roca, creadora de la Fundació Bofill recentment traspassada, qui, en heretar una
gran fortuna, la dedicà al bé públic. A Catalunya trobaríem altres grans exemples positius, com pot
ser el cas de la família Carulla. Alguns també com a les Espanyes en la línia de fomentar —massa
sovint des de la mala consciència— el record de personatges que no sempre han fet el bé comú,
que aspiraven a la consideració de benefactors, a compte de la seva generositat. Vist tot plegat,
devia ser prou complicat fer entendre la nostra cultura del mecenatge als titulars de les grans
fundacions bancàries i fins i tot les de l’Estat, no poques d’aquelles promogudes per o des dels
organismes de la dictadura que encara no hem superat.
 
Aquí les associacions populars implicades en la promoció sociocultural foren les que entorn els anys
vuitanta —tan aviat com el centralisme progressista necessità els vots del catalanisme polític— van
fer sorgir la necessitat de promoure la iniciativa parlamentària a què es van sumar altres estaments
socials, especialment les fundacions que volien millorar els avantatges fiscals que la legislació els
havia atorgat en base a la seva funció social sense ànim de lucre, equiparantlos als retorns
econòmics molt més generosos que s’aplicaven per Europa (França acabava de promulgar la Llei
Jack Lang, que molt més generosa que la nostra, es presenta com a model) i els Estats Units
d’Amèrica, on el sistema de fundacions és la base essencial de l’altruisme privat.
 
La llei també contempla la desgravació per la compra d’obres d’art, que havia rebut un fort impacte
negatiu a causa de la crisi econòmica d’aquell moment de fa més de vint anys. I no és estrany que,
ara, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) i l’Ateneu Barcelonès portin a Barcelona
Robert Fohr, responsable de mecenatge al si del Ministeri francès de Cultura i Comunicació, per a
explicar el model que segueix el seu país en el marc de la presentació del que han titulat Declaració
de Compromís amb el Mecenatge Cultural. Es tracta d’una acció lloable; però només una més, per
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molt solemnement que sigui presentada.
 
La clau de volta del mecenatge, per ara, no la té pas malauradament el govern de la Generalitat,
sinó el govern espanyol. Encara que sembli mentida, la qüestió tampoc no depèn del Ministerio de
Cultura. La Hisenda de l’Estat regula les desgravacions i ja ha demostrat que no està disposada a
deixar anar ni un sol euro per afavorir els milers d’associacions socioculturals que, com s’ha pogut
saber aquests dies, el Ministerio del Interior considera objecte de sospita i vigilància. El ministre
català del govern espanyol sap prou bé que el moviment associatiu cultural català constitueix el pes
més influent de la immensa societat civil que començà demanant el dret a decidir i, superant
l’autonomisme per una nefasta gestió política i una reiterada actitud despòtica, ha acabat per exigir
un referèndum per a l’autodeterminació de Catalunya. És evident que la ja referida Declaració pel
Mecenatge o és un brindis al sol o una nova aportació al procés cap a una Catalunya en llibertat.
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El passat 14 d’abril l’ACIMC va assistir a la conferència “Reflexions sobre l’impacte del mecenatge
cultural: el model francès, un exemple a seguir?, celebrat a l’Ateneu Barcelonès. L’acte va estar
organitzat per la Fundació Catalunya Cultura, el CoNCA i l’Ateneu Barcelonès. Hi van intervenir el Sr.
Robert Fohr, Cap de la Misió de Mecenatge del Ministeri de Cultura del Govern de França, l’Hble.
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya el Sr. Santi Vila, el Sr. Jordi Casassas, president
de l’Ateneu Barcelonès, el Sr. Carles Duarte, president del CoNCA i el Sr. Enric Crous, president de
la Fundació Catalunya Cultura.

Durant l’acte el Sr Robert Fohr va presentar les principals característiques de la llei de Mecenatge a
França i posteriorment es va tractar sobre la possiblitat d’implementar alguns trets del model francès
en una possible nova llei de mecenatge al nostre païs.


