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La Fundació Catalunya Cultura, constituïda per un grup de grans empreses catalanes amb la intenció de mobilitzar el mecenatge, va
presentar ahir la seva primera realització concreta: la Llotja de Projectes, un espai per rebre propostes necessitades de finançament,
assessorar en la seva viabilitat i presentació a les possibles fonts de suport econòmic, diagnosticar quines poden estar interessades a donar
los suport i derivar els projectes cap a alguns dels recursos de crowdfunding, mecenatge o patrocini empresarial i inversió amb les quals
treballarà la Llotja. El sistema de contacte entre tots els còmplices en aquesta plataforma que es convertirà en un aparador de projectes a la
recerca de suport serà, des d'avui mateix, la web de la fundació. Però a la tardor se celebrarà una primera Llotja de Projectes presencial.
El nucli dur que impulsa l'experiència l'integren les empreses que es van embarcar a la Fundació Catalunya Cultura: Damm, Fluidra,
Fundació Banc Sabadell, Grup Planeta, Gramona, Havas Media, Hewlett Packard, Vueling i la Fundació Luis & Carmen Bassat. Però en la
iniciativa hi col·laboraran a més Barcelona Activa, Cecot, Business Angels Network Catalunya (BANC), Crowdcube, Coopcat, Reempresa,
La RedIESE, Seed&Clic, Totsuma i Verkami.
Segons el president de la Fundació Banc Sabadell, Miquel Molins, Catalunya Cultura es dedicarà a comprometre més empreses «en la
cultura del mecenatge». El seu objectiu, segons el president de la Fundació Catalunya Cultura, Enric Crous (Damm), és «posar en contacte
el món de la cultural i el món de l'empresa».
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