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Totes les empreses i institucions que formem part de la Fundació Catalunya Cultura 
tenim l’absolut convenciment de la necessitat de prendre un ferm compromís, com a 
representants del sector empresarial, amb el sector cultural, font innegable de riquesa 
intel·lectual, social i econòmica.

El nostre objectiu és crear vasos comunicants entre el món de l’empresa i el món 
cultural per continuar vertebrant i consolidant el teixit cultural del país, perquè 
esdevingui fort i vital i alhora reverteixi en un clar impacte positiu a tota la societat. Un 
teixit cultural fonamental per a consolidar una societat rica i culta.

Per això, el sentit de la nostra activitat és posar en contacte l’empresa, la cultura i la 
societat establint ponts de col·laboració, propiciant sinergies i, sobretot, trobant el 
valor en comú entre aquests dos mons massa sovint allunyats, i que, en canvi, són 
necessàriament complementaris.

Aquest 2019, la Fundació Catalunya Cultura ha celebrat cinc anys de trajectòria i ha 
consolidat el relleu en la direcció fixant noves línies d’actuació que s’han concretat 
principalment en el Programa IMPULSA CULTURA (PIC), en la celebració de la IV edició 
d’IMPULSA; la creació i atorgament del Premi IMPULSA CULTURA 2019, i la creació, en 
col·laboració amb la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat 
de Girona, del Segell d’Empresa o Entitat Compromesa amb la Cultura. Tot plegat amb 
una clara obertura al territori per mitjà de la celebració de diversos actes i activitats.

Sr. Enric Crous 
President honorífic de la Fundació Catalunya Cultura

Introducció
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

GOVERNANÇA

El Patronat ha estat format pels següents membres : 

Sr. Enric Crous, president honorífic 

Fluidra S.A., Sr. Eloi Planes, President executiu

Gramona S.A., Sr. Xavier Gramona, Vicepresident

Fundació Damm, Sr. Ramon Agenjo

Fundació Banc Sabadell, Sr. Miquel Molins 

Acta Diurna S.L., Sr. Ferran Rodés

Grupo Planeta, Sr. José Creuheras

HP, Sr. Ramon Pastor

ICF, Sr. Josep Ramón Sanromà 

BBVA - FACC, Sr. Xavier Llinares 

Fundació Bancària La Caixa, Sr. Jaume Giró

Moventia S.A., Sr. Miquel Martí

El Consell de Mecenatge ha estat format pels següents 
membres: 

Fundació Carmen i Lluís Bassat, Sr. Lluis Bassat

CECOT, Sr. Antoni Abad

Fundació de Música Ferrer-Salat, Sr. Sergi Ferrer-Salat

Llet Nostra, Sr. Gabriel de Mariscal

Fundació Güell, Sr. Eusebio Güell

Grupo Indukern, Sr. José Luis Díaz-Varela

Eurofragance, Sr. Santiago Sabatés

Matholding, Sr. Pau Relat

Lluch Essence, Sra. Sofia Lluch

MRW, Sra Laura Renom

Grup Ametller Origen, Sr. Josep Ametller 

Roca Junyent, Sr. Miquel Roca

Mahala Comunicació, Sra. Mahala Alzamora

PIMEC, Sr. Àngel Hermosilla 

ISC, Sr. Ferran Rodés

Grup Giró, Sr. Ezequiel Giró

A més, la Fundació compta amb el suport de les 
següents institucions: 

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
Ministerio de Cultura y Deporte
Diputació de Barcelona
Diputació de Lleida 
Diputació de Girona
CoNCA, Consell Nacional de les Arts i de la Cultura
Ajuntament de Barcelona – Barcelona Activa
Consell General de Cambres de Catalunya
Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la 
Universitat de Girona

L’equip de treball de la Fundació ha estat format per les 
següents persones:

Directora: Sra. Maite Esteve

Projectes i empresa: Sra. Judith Bordas

Actes i aliances: Sra. Mònica Pagès

Comunicació: Sr. David Güell

Coordinació: Sra. Juliette Beaume

Edició IMPULSA: Sra. Berta Bosch

Composició dels òrgans de govern

GOVERNANÇA
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PATRONAT

El Patronat, l’òrgan de governança i administració 
de la Fundació Catalunya Cultura es reuneix, segons 
estableix l’article 14.1 dels seus estatuts, de manera 
ordinària dos cops l’any.

Ha estat voluntat de la Fundació celebrar a partir de 
2019 les reunions del Patronat en una institució cultural 
del país i, per aquest motiu, s’ha decidit modificar 
els estatuts en aquest sentit. Això permetrà anar 
consolidant lligams i aliances amb institucions culturals 
referents arreu del país, així com oferir als membres del 
Patronat, un cop acabada la reunió, una experiència 
cultural vinculada al lloc de celebració de la reunió.

7 de febrer de 2019, CaixaForum (Barcelona)

El Patronat va reunir-se en sessió ordinària convidant 
a compartir i participar als membres del Consell de 
Mecenatge en el darrer punt de l’Ordre del Dia, referent 
a la presentació del Pla de Treball del 2019, per poder 
així deliberar i consensuar de manera conjunta les 
noves línies d’actuació de la Fundació.

Al final de la reunió es va oferir una visita guiada a 
l’exposició Velázquez. 

13 de juny de 2019, CCCB (Barcelona)

El Patronat es va reunir en sessió ordinària al Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Rebuts 
per la directora, Sra. Judith Codina, que va donar una 
càlida benvinguda als membres del Patronat, es va 
dur a terme la reunió i, després, es va convidar tots els 
presents a visitar l’exposició Quantica.

Aquest 2019 han causat baixa del Patronat la Fundació 
Sorigué i Abertis.

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.

Les reunions del Consell de Mecenatge tenen lloc a 
la seu de la Fundació amb una regularitat semestral, 
segons l’article 17.1 dels seus estatuts, però enguany, 
per decisió de l’òrgan de govern mateix, s’ha establert 
una nova periodicitat quadrimestral, i ja s’han dut a 
terme aquest 2019 tres reunions ordinàries: els dies 7 de 
febrer, 16 de maig i 26 de setembre. 

En aquestes reunions cal destacar que s’ha treballat en 
la concreció de les funcions del Consell de Mecenatge, 
així com en la seva participació directa en diferents 
necessitats sorgides al llarg de l’any en el curs de la 
realització de les activitats i/o actes de la Fundació.

Cal destacar, també, l’exemple de participació de la 
Fundació Lluís i Carme Bassat en el disseny del Segell 
d’Empresa o Entitat Compromesa amb la Cultura que ha 
creat la Fundació de manera conjunta amb la Càtedra 
de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat 
de Girona (durant l’any 2020).

Aquest 2019 han causat baixa com a membres del 
Consell de Mecenatge la Fundació Vila Casas i ZURICH.

S’han incorporat al Consell de Mecenatge les empreses 
ISP i el Grup Giró.

Reunions dels òrgans de govern

GOVERNANÇAMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
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En la ferma voluntat de fer un pas endavant en 
la consecució del objectius fundacionals, aquest 2019  
la Fundació ha establert 5 línies d’actuació.

El Programa IMPULSA CULTURA (PIC) és un pla de 
formació i d´acompanyament que la Fundació ofereix 
anualment -i de forma gratuïta- a projectes culturals 
que tenen la seu o desenvolupen la seva activitat a 
Catalunya. 

L’objectiu del programa és proporcionar eines als 
projectes culturals que els ajudi a desenvolupar de 
manera integral la seva estratègia per esdevenir més 
sostenibles i, alhora, els permeti capacitar-se en la cerca 
de finançament privat.

Arran de la convocatòria de 2019, el passat febrer van 
seleccionar-se 26 projectes (inicialment se’n van avaluar 
37). Aquesta tria va ser feta per un Comitè d’Avaluació 
format per representants d’empreses i entitats 
representants del Patronat i del Consell de Mecenatge 
de la Fundació, així com per experts independents del 
sector cultural i de l’empresa.

Han estat membres del Comitè d’Avaluació en la 
convocatòria d’enguany:

Jaume Baró, director Operatiu Serveis a les Empreses 
Barcelona Activa

Eva Blanco, public affairs manager HP

Sergi Bru,  CEO & founder, Relevance Marketing

David Camps, responsable Innovació Social DKV 
Seguros

Isabel Custodio, directora Fundació Tutelar Lluís 
Artigues i consultora d’estratègia i impacte social 

Beth Espinalt, HQ Director Relevance Marketing

Anna Font, cap d’activitats culturals Fundació La Caixa

Edgar García, director Àrea Desenvolupament 
Empresarial (ICEC)

Àngel Hermosilla, gerent àrea institucional PIMEC

Belén Latorre, directora Fundació Antigues Caixes 
Catalanes

Anna Monràs, analista financera, directora general de 
finançament empresarial ICF

Sonia Mulero, directora Fundació Banc Sabadell

Jordi Serés, resp. tècnic cultura, Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Diputació de Lleida

Emili Serra, communications & public relations HP

Xavier Servat, gerent Fundació Fluidra

Pepe Zapata, CEO - director del TR3SC, Club Català de 
Cultura

Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya 
Cultura

Judith Bordas, responsable Àrea Mecenatge i Empresa  
de la Fundació Catalunya Cultura

LÍNIES  
D’ACTUACIÓ

Programa IMPULSA CULTURA 2019

Àmbit cultural Àmbit empresarial

PROGRAMA 
IMPULSA 
CULTURA

COMUNITAT 
IMPULSA

PREMI 
 IMPULSA 
CULTURA

PLATAFORMA 
PEL MECENATGE

SEGELL 
D’EMPRESA 
O ENTITAT 

COMPROMESA 
AMB LA 

CULTURA

ALIANCES, ACTES 
I ACTIVITATS+ + + +

LÍNIES D’ACTUACIÓMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
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AVALUACIÓ I SELECCIÓ 
DELS 26 PROJECTES 
PARTICIPANTS DEL PIC 2019

El Comitè d’Avaluació ha valorat de forma independent 
cada projecte sobre la base d’uns criteris eliminatoris, 
classificatoris i meritoris.

LÍNIES D’ACTUACIÓMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

 1. TEATRE DEL RAVAL es defineix per tenir un esperit 
combatiu i de servei amb una alta exigència artística. 
Volen recuperar el teatre clàssic de repertori del segle 
XX, especialment el gènere del suspens i del misteri. Fa 
9 anys que va obrir i ha guanyat diversos premis Butaca. 

 2. LA GALA MÉS IN de Fundación Grupo SIFU és un 
projecte artístic que posa en valor músics i ballarins 
amb alguna discapacitat al costat dels que no en tenen 
cap i els dona l’oportunitat d’actuar al Gran Teatre del 
Liceu. És un projecte que promou la creació i producció 
d’espectacles de música i de dansa.

3. FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTO IN 
CADAQUÉS vol promocionar fotògrafs nacionals i 
internacionals oferint una immersió en el seu món 
visual. Té lloc durant deu dies al setembre i fa 3 anys 
que l’organitza l’Associació Internacional de Foto 
InCadaqués.

4. ESCOLA DE CIRC ROGELIO RIVEL és un espai 
innovador, un centre de creació i una escola que 
ha estat la primera i única iniciativa reconeguda pel 
Departament d’Ensenyament per desenvolupar un cicle 
formatiu de Grau mig en animació de circ i un altre de 
Grau superior, “Arts en Circ”.

5. SANT ANDREU JAZZ BAND és un projecte dirigit 
pel músic i pedagog Joan Chamorro, que té un model 
d’ensenyament d’excel·lència posat a l’abast de tota la 
ciutadania. Fa 13 anys que transforma aquesta educació 
en professió i d’aquí a la indústria cultural i creativa. Ha 
rebut diverses vegades el premi Enderrock.

6. SILENCIS AL TERRITORI relaciona l’art i l’educació, 
però ho fa a a partir del silenci. L’experiència dura una 
setmana en una escola pública d’educació infantil i 
primària.

7. BRIDGE 48 és el primer club de membres productors 
de música electrònica. Ubicat al carrer Llull 48, és un 
coworking artístic amb una moneda virtual amb la qual 
els seus residents es poden autogestionar.

8. CATALONIA SACRA és una iniciativa del patrimoni 
cultural dels deu bisbats catalans per a dinamitzar el 
seu patrimoni cultural. El seu propòsit és la divulgació 
cultural i la formació per mitjà d’un catàleg d’activitats 
guiades.

9. CICLE GAUDÍ és un circuït estable de sales a 
Catalunya per promoure el cinema català arreu del 
territori. Cada mes porta una pel·lícula catalana 
estrenada recentment a sales comercials en una xarxa 
de 60 poblacions.

10. GALACTICAT és el nom de la Mostra de Cinema 
Fantàstic i de Terror de Ponent que té lloc des de fa 5 
anys, als Cinemes Majèstic de Tàrrega. És un projecte 
que compta amb Secció Oficial i amb Secció Panorama 
i que també inclou un festival de curtmetratges i un 
vessant educatiu per a popularitzar el cinema a Ponent. 

PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2019

CONVOCATÒRIA

Recepció 
sol·licituds

Publicació
26 projectes
seleccionats

Publicació
10 projectes
seleccionats

Mentories
Jornades
IMPULSA

IV IMPULSA
Presentació 

pública

Premi
IMPULSA
CULTURA 

2019

11 webinars
i 2 sessions 
presencials

1a FASE  
FORMACIÓ

2a FASE  
ACOMPANYAMENT

Els 10 projectes culturals 
seleccionats han estat:
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SEGONA FASE.   
PLA D’ACOMPANYAMENT 
PERSONALITZAT PRESENCIAL: 
JORNADES IMPULSA

Celebrada els dies 2, 3 i 4 d’octubre a l’Espai 
CaixaForum de Barcelona.

Finalitzada la primera fase de formació col·lectiva  
on-line, el Comitè d’avaluació ha dut a terme un 
segon procés d’avaluació per escollir els 10 projectes 
participants de la següent fase d’acompanyament. 

Els projectes que no han estat seleccionats han passat 
a formar part de la Comunitat IMPULSA, un col·lectiu 
que aglutina tots els projectes culturals que han 
participat en edicions anteriors, i a qui la Fundació 
ofereix la possibilitat d’assistir a diferents actes 
formatius, així com a trobades de networking que els 
permetin continuar formant-se i fent xarxa per seguir 
creixent en coneixements i coneixences. 

Els 10 projectes han participat en unes jornades de 
formació presencial, les “Jornades IMPULSA”, a l’espai 
CaixaForum de Barcelona, on han rebut mentories 
col·lectives i individualitzades adaptades a les 
necessitats de cada projecte en format de tallers, 
workshops, master class i espais de networking.

En aquesta segona fase la Fundació s’ha centrat a 
aprofundir tant els aspectes tractats pels formadors, 
durant les sessions de webinars, com a acompanyar-
los i assessorar-los de manera personalitzada de 
la mà d’experts i professionals de diferents àmbits. 
S’han treballat mancances i/o febleses que s’han 
pogut detectar en el DAFO elaborat pel personal de la 
Fundació de manera detallada a cada un dels projectes 
finalistes.

Jornades dies 2 i 3 d’octubre
Durant aquests dos dies totes les activitats proposades 
van ser col·lectives i van ser les mateixes pels 10 
projectes que van participar-hi. 

Es van dur a terme 4 workshops amb la finalitat d’aterrar 
aspectes tractats durant les sessions de webinars: 

Taller d’estratègia i planificació empresarial 
El taller, impartit per Susana Vega, tenia com a 
objectiu principal realitzar i estructurar un procés de 
reflexió estratègica sobre l’empresa/entitat i les seves 
potencialitats i planificar la millora en el seu creixement. 

Taller “El arte de pedir, para un discurso ganador” 
El taller, impartit per Silvia Bueso, tenia com a objectiu 
familiaritzar els projectes amb el mètode DICA i 
preparar un discurs de 3 minuts que expliqués de forma 
atractiva i engrescadora el projecte. 

Taller “Trobar idees quan les necessito”   
El taller, impartit per Maria Batet, tenia com a objectiu 
principal desgranar com es genera una idea i aprendre 
algunes tècniques bàsiques que ajuden a pensar amb 
originalitat i alhora eficàcia, en diferents moments vitals 
dels projectes. 

Taller “L’impacte social i cultural del meu projecte”   
El taller, impartit per Isa Custodio, treballava el concepte 
de l’impacte social, cultural i la metodologia per 
identificar els impactes del projecte i els indicadors que 
permeten mesurar aquests impactes, així com poder-
los explicar als diferents públics d’interès. 

Jornada dia 4 d’octubre
Els 10 projectes van rebre mentories personalitzades 
per a treballar de manera individualitzada aspectes 
de millora que s’havien detectat juntament amb els 
responsables dels projectes durant els anteriors mesos 
d’acompanyament.

Ho van fer acompanyats de mentors professionals en 
diferents àrees (finançament, comunicació, patrocinis, 
públics, màrqueting, lideratge, etc.).

LÍNIES D’ACTUACIÓMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

El PIC ha constat de dues fases i una presentació 
pública:

PRIMERA FASE.  PLA DE 
FORMACIÓ COL·LECTIU  
ON-LINE

Fins aleshores les sessions formatives s’havien dut 
a terme de manera presencial i és el 2019 que, amb 
un clar objectiu d’arribar a tot el territori, la Fundació 
n’ha canviat el format en aquesta primera fase, oferint 
la possibilitat als projectes culturals de dur a terme 
les formacions de manera on-line, per evitar que es 
desplacin.

De maig a juny, els 26 projectes culturals seleccionats 
han participat en 11 sessions formatives on-line 
(webinars) de 2 hores de durada, així com de 2 
formacions presencials (22 de maig i 10 de juliol).

Les sessions formatives s’han dividit en 4 mòduls: (i) 
Model de negoci/proposta de valor; (ii) Màrqueting i 
comunicació; (iii) Finançament privat; (iv) Lideratge i 
gestió d’equips.

Detall dels webinars:

Formador Nº webinars Títol webinar Tema webinar

Susana Vega 1 Dibuixant el camí cap l’èxit: com desenvolupar 
el pla estratègic de la meva entitat.

Reflexió estratègica

Javi Creus 2 Cómo diseñar modelos de negocio para el 
impacto, la metodología Pentagrowth.

Innovació i transformació

Mercè Rius - Francesc Granja 3 Prendre consciència de la importància de 
com les persones, l’equip, son les que fan els 
projectes.

Gestió d’equips

Isa Custodio 4 La identificació de l’impacte social com a eix 
estratègic en un projecte cultural.

Impacte social

Sergi Bru 5 La comercialització dels projectes culturals. Identificació proposta de valor

Silvia Bueso 6 Los básicos del fundraising. Eines de fundraising

Pepe Zapata 7 El perquè del nostre projecte, clau per poder 
comunicar.

Comunicar des dels valors

Pau Alsina 8 La Digitalització de la cultura: un repte i una 
oportunitat.

Digitalització de la cultura

Pepe Zapata 9 Els públics, eix transversal de l’estratègia de 
màrqueting.

Gestió dels públics

Esther Casas 10 Tot el que fas comunica, i el que no... també. Posicionament a xarxes

Silvia Bueso 11 Las claves para un discurso ganador  
(elevator pitch).

Elaboració de dirscurs de 
marca
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Acabades les Jornades IMPULSA, els 10 projectes 
finalistes van tenir l’oportunitat de presentar 
públicament les seves propostes a la IV edició 
d’IMPULSA, el dia 21 de novembre, al Foyer del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona, davant d’un auditori de 
200 persones, majoritàriament de l’àmbit empresarial. 

És voluntat de la Fundació fomentar l’apropament 
entre el món de l’empresa i el de la cultura, així com 
propiciar un espai de trobada on els projectes culturals 
seleccionats puguin explicar -en un format àgil i directe- 
la proposta de valor de les seves iniciatives i, per altra 
banda, on les empreses puguin accedir a conèixer-los 
personalment per decidir si volen vincular-s’hi.

En aquesta edició es va comptar amb la ponència: 
Cultura, per caritat o convicció, del prestigiós 
Vicepresident executiu de l’Institut Tecnològic de 
Massachussets, Sr. Israel Ruiz.

A més, cal destacar que l’acte va ser presidit per 
l’Honorable Consellera de Cultura, Sra. Mariàngela 
Vilallonga, que el va cloure amb el compromís de 
treballar en pro d’una millora en la molt reivindicada Llei 
de Mecenatge. 

En la seva voluntat de promoure, impulsar, donar suport 
i visibilitat al sector cultural, la Fundació Catalunya 
Cultura ha convocat aquest any 2019 la primera edició 
del Premi IMPULSA CULTURA 2019, amb l’objectiu de 
reconèixer públicament aquell projecte que, havent 
format part del Programa IMPULSA CULTURA, hagi 
destacat per la seva innovació, creativitat, excel·lència i 
capacitat transformadora, així com refermar l’acció de 
mecenatge que exerceixen les empreses al capdavant 
de la Fundació Catalunya Cultura.  

La voluntat de la Fundació durant aquest any 2019 
ha estat consolidar-se, tant en el sector empresarial 
com en el cultural, com un garant de qualitat, rigor, 
possibilitats de desenvolupament, èxit i impacte social. 

Per mitjà del premi esmentat, la Fundació ha buscat 
posar en valor la capacitat d’un determinat projecte per 
generar coneixement i progrés social, així com motivar 
canvis a les empreses, la societat i el país. 

En aquesta primera edició, el Premi IMPULSA CULTURA 
2019, dotat amb 10.000 euros, ha estat atorgat al 
projecte cultural La Gala + IN del Gupo Sifu. 

El Jurat, que ha estat format pels prestigiosos Lluís 
Bassat (Fundació Carmen i Lluís Bassat), Paula Bonet 
(artista visual), Antoni Esteve (Esteve Teijin Healthcare), 
Joan Oliveres (Bagués-Masriera Joiers) i Sara Puig 
(Fundació Joan Miró), ha volgut destacar la qualitat 
artística, la proposta de valor i l’impacte social i cultural 
d’aquest projecte.

El Jurat ha volgut fer també una especial menció als 
projectes Silencis_al Territori i Escola de Circ Rogelio 
Rivel.

A més de la dotació econòmica, el projecte guanyador 
ha rebut una escultura de bronze anomenada Planeta 
amb branques, gentilesa del prestigiós escultor Enric 
Pladevall.

Igualment s’ha fet entrega als 9 projectes finalistes, als 
membres del Jurat, i al ponent de la IV edició IMPULSA, 
d’un gravat inspirat en la mateixa escultura, elaborat pel 
mateix artista.

L’edició IMPULSA d’enguany i el Premi IMPULSA CULTURA 
2019 han estat organitzats amb la col·laboració de: 
Gramona, Fundació Damm, HP i el Gran Teatre del Liceu.

IV edició IMPULSA Premi IMPULSA CULTURA 2019

LÍNIES D’ACTUACIÓMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
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En la seva incansable reivindicació d’una millora en 
la Llei de Mecenatge, la Fundació Catalunya Cultura 
compta amb un grup d’experts que formen el Grup 
de Treball de la Llei de Mecenatge. Són el Sr. Xavier 
Gramona (Patró), la Sra. Maite Esteve (Directora), la Sra. 
Mònica Pagès (Actes i Aliances), el Sr. Antoni Donadeu, 
el Sr. David Camps, el Sr. Enric Rius (Secretari del 
Patronat), el Sr. David Garrofé i el Sr. Miquel Àngel Vallès.

Aquest grup de treball s’ha reunit en cinc ocasions (18 
de gener, 6 de juny, 10 de setembre, 31 d’octubre i 5 
de desembre) per establir les estratègies a seguir, tant 
pel que fa en l’àmbit autonòmic -que recau sobre el 
Parlament de la Generalitat- com en el nacional – que 
recau sobre el Congrés dels Diputats.

Pel que fa al tram autonòmic s’han dut a terme les 
següents reunions:

1. Amb la Sra. Natàlia Caba, Directora General de Tributs 
i Joc (Departament de Vicepresidència, Economia i 
Hisenda) i la Sra. Marta Espasa Secretària d’Hisenda.

2. Amb el Sr. Lluís Font, diputat de JuntsxCat i president 
de la Comissió de Cultura del Parlament.

3. Amb el Sr. Rafael Bruguera, diputat de PSC.

Pel que fa a la llei nacional s’ha dut a terme una trobada 
amb el Sr. Xavier Nadal, president de l’Asociación 
Española de Fundaciones, per treballar de manera 
conjunta.

La Fundació també gaudeix d’un contacte constant 
i fluid amb la Unidad de Cultura y Mecenazgo del 
Ministerio de Cultura y Deporte. 

La Plataforma pel Mecenatge, encapçalada per la 
Fundació Catalunya Cultura, aglutina més de mig 
centenar d’entitats del sector cultural, del món social i 
de l’àmbit de la recerca i és la seva voluntat fer de lobby 
en la lluita per la millora de la Llei de Mecenatge.

S’hi han sumat, al llarg d’aquest 2019, les següents 
entitats:

Fundació Grup Set

Fundació FotoColectania

Taller de Músics

Cercle de Cultura (Cercle d’Economia)

Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la 
Universitat de Girona

Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i 
Cooperació de la Universitat de Girona

Grup de treball de la llei de mecenatge

LÍNIES D’ACTUACIÓMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

La Fundació Catalunya Cultura està representada per 
un gran nombre d’empreses compromeses amb la 
cultura, però també pels projectes culturals que hi 
passen per formar-se i consolidar les seves propostes 
de valor. I és que l’èxit d’aquests projectes és l’èxit de la 
fundació. 

Amb aquesta premissa, es va dur a terme el 10 de 
juliol la primera trobada de la Comunitat IMPULSA, en 
la qual es va voler enxarxar aquest gran col·lectiu de 
projectes culturals -que han passat en algun moment 
o altre per la Fundació- per ampliar el seu ventall 
relacional amb una jornada titulada “Un nou paradigma 
de finançament”, on s’intentava treure’ls de la seva zona 
de confort, acompanyats i guiats per diferents directius 
d’empreses de diversos àmbits.

La consultora Salto con Red es va encarregar de 
l’execució de la jornada, coordinant les diferents 
dinàmiques pensades per connectar els projectes de 
la Comunitat IMPULSA entre si i, alhora, amb directius 
d’empreses de diferents àmbits, amb els quals van 
poder treballar i col·laborar en equip per arribar a 
conclusions viables i estratègiques sobre possibles 
diferents models de finançament. 

Per iniciar aquesta jornada es va comptar amb el 
testimoni de Carlus Padrissa, cofundador i membre 
de La Fura dels Baus, que amb gran dinamisme i 
entusiasme va explicar les diferents experiències de 
la companyia, que ja ha assolit una trajectòria de més 
de quaranta anys i que s’ha hagut d’enfrontar a molts 
reptes que serveixen d’exemple als projectes de la 
Comunitat IMPULSA. Després del treball que van dur a 
terme els vuit grups amb què es van distribuir tots els 
projectes culturals i els directius empresarials, es va 
acabar el matí amb una visita gentilesa de la Fundació 
Tàpies, a càrrec del seu director, el Sr. Carles Guerra.  

Comunitat IMPULSA
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L’àrea d’Actes i Aliances de la Fundació Catalunya 
Cultura ha projectat la seva acció més enllà de 
Barcelona, trencant amb la geolocalització de la 
institució, amb diversos actes a les quatre províncies de 
Catalunya.  

S’han dut a terme un total de 14 actes:
8 a Barcelona, 
2 a Tarragona, 
2 a Girona i 
2 a Lleida. 

BARCELONA 

JORNADA PATRIMONI 
CULTURAL I MECENATGE 
Divendres 17 de gener, de 10.00 a 14.15 hores
Auditori Meier del MACBA

Objectiu: Acte organitzat pel Ministerio de Cultura 
en col·laboració amb la Fundació Catalunya 
Cultura, que va consistir en tres taules rodones. 
Les dues primeres van abordar la relació entre 
patrimoni i mecenatge en l’àmbit estatal i 
europeu. La tercera taula va tractar sobre experiències 
de crowdfunding relacionades amb el patrimoni.  

Les taules van ser moderades per representants de 
la Unidad de Cultura y Mecenazgo del Ministerio de 
Cultura y Deporte i de la Fundació Catalunya Cultura.  

Organitza: Ministerio de Cultura. 

En col·laboració amb: Fundació Catalunya Cultura. 

Participants: Sra. Adriana Moscoso del Prado
Hernández, Directora General de Industrias Culturales
y Cooperación; Sr. Borja Álvarez Rubio, Subdirector 
General de Promoción de Industrias Culturales 
y Mecenazgo; Sra. Ainoha Grandes, Presidenta 
Fundació MACBA; Sra. Susana Mihalik, 
Directora de Comunicació i Imatge Corporativa 
de la Fundació Barrié; Sra. Belén Moreno 
Fernández, Departamento de Patrocinio y RRPP 
del Ballet Nacional de España; Sra. Tracy Roberts, 
Vicepresidenta de LoveItaly; Sr. Robert Fohr, Cap 
de la Mission du Mécénat de França; Sr. Peter Baek, 
Cap d’Investigació d’Economia Col·laborativa, Regne 
Unit; Sra. Pepa Octavio de Toledo, Responsable 
Patrocini i Mecenatge del Museo Thyssen-Bornemisza; 
Sr. Jonás Sala, cofundador i soci de Verkami; 
Sra. Araceli Pereda, Presidenta de Hispania Nostra; 
Sr. Enric Crous, President honorífic de Fundació 
Catalunya Cultura. 

Assistents: 106 

Actes i aliances

LÍNIES D’ACTUACIÓMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

En col·laboració amb la Càtedra de Responsabilitat 
Social Universitària de la Universitat de Girona, la 
Fundació ha creat i atorgarà durant el 2020 el Segell 
d’Empresa o Entitat Compromesa amb la Cultura, en 
reconeixement a totes aquelles empreses i entitats que 
estan donant suport al món de la cultura.

El Segell serà una distinció de prestigi per a totes 
aquelles empreses i entitats que actualment promouen 
i impulsen la cultura per contribuir a construir una 
societat més forta i que progressa socialment i 
econòmicament. 

El Segell serà atorgat a aquelles empreses i entitats que, 
havent cursat la seva sol·licitud a través de la pàgina 
web de la Fundació, hagin superat el procés d’avaluació 
establert. La Fundació farà públic a la seva web el 
nom de les empreses i entitats que hagin rebut aquest 
Segell.

El disseny del Segell ha estat una aportació de la 
Fundació Carmen i Lluís Bassat.

Segell d’empresa o entitat 
compromesa amb la cultura
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PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA 
IMPULSA CULTURA
Dimecres, 13 de març, de 10.00 a 11.30 hores 
Antiga Fàbrica DAMM 

 
Objectiu: Explicació del Programa IMPULSA 
CULTURA per a projectes culturals de l’àrea de 
Barcelona.  

En col·laboració amb: Fundació DAMM. 

Actuació: Raquel Lúa (músic). 

Assistents: 38

TRET DE SORTIDA PROGRAMA 
IMPULSA CULTURA
Dijous, 22 de maig, de 17.00 a 19.00 hores  
Antiga Fàbrica DAMM 

 
Objectiu: Presentació dels 26 projectes seleccio-
nats per al Programa IMPULSA CULTURA (PIC 2019).  

En col·laboració amb: Fundació DAMM i Taller de Músics. 

Participants: Representants dels 26 projectes selecci-
onats, membres del comitè d’avaluació i altres perso-
nes vinculades amb la Fundació Catalunya Cultura. 

Actuació: Taller de Músics.

Assistents: 56

ACTE EMPRESES 
CONSELLERIA DE CULTURA
Dilluns 1 de juliol, de 16.30 a 18.00 hores  
Palau Marc, Conselleria de Cultura 

 
Objectiu: Trobada amb diverses empreses catalanes 
al Departament de Cultura per explicar l’acció de la 
Fundació.

En col·laboració amb: Departament de Cultura. 

Participants: Festival Revela’t. 

Assistents: 15

ACTIVITAT COMUNITAT 
IMPULSA
Dimecres 10 de juliol, de 9.00 a 13.00 hores 
Fundació Antoni Tàpies

 
Objectiu: Sessió de treball de diversos projectes culturals 
que han passat pel Programa IMPULSA CULTURA amb 
directius empresarials de diferents àmbits.  

Participants: Carlus Padrissa, Salto con Red, projectes 
culturals, equip Fundació. 

Assistents: 45

ACTE CLOENDA PROGRAMA 
IMPULSA CULTURA
Dilluns 16 de desembre, de 18.00 a 21.00 hores 
Bridge 48 

 
Objectiu: Trobada dels projectes del Programa IMPULSA 
CULTURA 2019 i dels seus col·laboradors, formadors i 
mentors com a cloenda del PIC 2019.

Assistents: 25

TARRAGONA 

PRESENTACIÓ DEL 
PROGRAMA IMPULSA 
CULTURA
Dijous 21 de març, de 17.00 a 18.00 hores  
Espai Turisme 

 
Objectiu: Presentació del Programa IMPULSA CULTURA 
a projectes culturals.  

En col·laboració amb: Ajuntament de Tarragona i  
Festival FITT Noves Dramatúrgies. 

Assistents: 10

LA CULTURA COM A 
DINAMITZADOR ECONÒMIC 
D’UN TERRITORI
Dimarts 8 d’octubre, de 12.00 a 14.00 hores  
Teatret del Serrallo, Port de Tarragona 

 
Objectiu: Objectiu: “La cultura com a dinamitzador 
econòmic d’un territori.” Taula rodona per debatre el 
pes de la cultura com a motor econòmic a Tarragona.

En col·laboració amb: Port de Tarragona, Promoció Tu- 
rística Ajuntament de Tarragona, Repsol i Festival FITT 
Noves Dramatúrgies. 

Participants: Sr. Joan Negrié, Festival Internacional de 
Noves Dramatúrgies-FITT; Sr. Josep Bertran, Repsol; Sr. 
Ángel Arenas, Patronat de Turisme Ajuntament de Tar- 
ragona; Sr. Jordi Bertran, gestor; Sr. Pau Ricomà, alcalde 
de Tarragona; Sr. Jordi Agràs, Serveis Territorials de la 
Generalitat a Tarragona.

Assistents: 49

GIRONA 

PRESENTACIÓ DEL 
PROGRAMA IMPULSA 
CULTURA
Dimarts 19 de març, de 11.00 a 12.30 hores  
Casa de Cultura 

 
Objectiu: Presentació del Programa IMPULSA CULTURA 
a projectes culturals.

En col·laboració amb: Casa de Cultura i Ajuntament 
de Girona. 

Participants: Sr. Ricard Planas, director de la Fundació 
Lluís Coromina.  

Assistents: 29

PRESENTACIÓ DEL SEGELL 
D’EMPRESA O ENTITAT 
COMPROMESA AMB LA 
CULTURA
Dimarts, 3 de desembre, de 18.30 a 20.00 hores 
Caixaforum Girona 

 
Objectiu: Presentació del Segell d’Empresa o Entitat 
Compromesa amb la Cultura.

En col·laboració amb: CaixaForum, Càtedra de RSU de 
la Universitat de Girona, projecte Cultura i Conflicte.

Participants: Sra. Maria Rosa Terradellas, Sra. Helena 
Benito, Càtedra de Responsabilitat Social Universitària 
Universitat de Girona; Sra. Teresa Turiera, Cultura i Con-
flicte i Sr. Albert Piñeira, Diputació de Cultura.

Assistents: 37

LÍNIES D’ACTUACIÓMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
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LLEIDA 

PRESENTACIÓ DEL 
PROGRAMA IMPULSA 
CULTURA
Dijous 14 de març, de 11.00 a 12.30 hores  
Institut d’Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida 

 
Objectiu: Presentació del Programa IMPULSA CULTURA 
a projectes culturals.

En col·laboració amb: Diputació de Lleida. Actuació: 
Blai Bernadó (músic). 

Assistents: 14

LA CULTURA NECESSITA 
MECENATGE?
Dimarts 10 de desembre, de 12.00 a 14.00 hores 
Institut d’Estudis Catalans – Diputació de Lleida 

 
Objectiu: “La cultura necessita mecenatge?”

Participants: Sra. Estefania Rufach, diputada de 
cultura; Sra. Gemma Avinyó, directora adjunta de la 
Fundació Sorigué; Sra. Isa Custodio, consultora i  
col·laboradora PIC; Sr. Ramon Bochaca, Galacticat;  
Sr. Dani Font, Catalonia Sacra i Sra. Ester Rovira, Silencis 
al Territori.

Assistents: 31

ACTES AMB PARTICIPACIÓ DE LA 
FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA    

ATENEU BARCELONÈS. 
JORNADES “BARCELONA ÉS 
CULTURA”
Dimarts 12 de febrer, de 19.00 a 21.00 hores 
Sala d’actes Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès 

 
Jornada organitzada pel Consell Social de l’Ateneu 
Barcelonès en col·laboració amb el CoNCA els dies 12 
i 19 de febrer. La Fundació va participar a la taula “El 
suport social i econòmic a la cultura,” sobre mecenatge 
i l’IVA cultural, juntament amb el Sr. Xavier Fina, 
director de ICC Consultors Culturals, Cristina López 
Palacín, directora de la Fundació MACBA, Antonio 
Durán-Sindreu, director de Durán-Sindreu Abogados y 
Consultores de Empresa, moderats per Carles Duarte, 
director del CoNCA.

RESET19. “UN CAFÈ AMB...”
Dijous 4 d’abril, de 16.00 a 16.50 hores  
CaixaForum. Barcelona  

 
Amb el títol “Cultura és canvi. Inspira’t en el futur”, 
l’Obra Social de La Caixa, la Fundació Contemporània 
i La Fàbrica van organitzar la quarta edició de Reset, 
un fòrum que vol ser un espai de reflexió i intercanvi 
d’experiències sobre el futur de la cultura. Vam 
intervenir en l’activitat “Un cafè amb...” al costat d’altres 
representants d’entitats culturals com L’Auditori, RCR 
Bunka Fundació, FLIC Festivals, entre d’altres.

XOC 2019 NOVES 
TENDÈNCIES EN GESTIÓ 
CULTURAL
Divendres 15 de novembre, de 15.00 a 17.00 hores 
Nau Bòstik 

 
El XOC és un espai que connecta persones i  
projectes dedicats a la gestió cultural. La jornada va 
consistir en diverses activitats, una de les quals era  
“Un Xoc amb...”, que feia una trobada amb professionals 
de la cultura amb qui els assistents podien compartir 
taula i cafè per parlar dels seus projectes. La Fundació 
Catalunya Cultura hi va participar juntament amb 
representants d’altres entitats.

JORNADA “LES DUES CARES 
DEL LOBBY. FORTALESES 
O AMENACES?” FUNDACIÓ 
GRUP SET
Dimecres 27 de novembre, de 16.30 a 20.30 hores 
EADA 
Participació a la taula rodona: “Els lobbistes i les 
persones que els reben.” 

 
La Fundació Grup Set va convidar la Fundació Catalu-
nya Cultura a participar a la jornada sobre lobbies que 
es va celebrar a EADA i en la qual el Sr. David Camps, en 
representació de la Fundació, va compartir taula amb el 
Sr. Biel Seguí, director de l’Escola Litúrgica de Barcelo-
na, i amb la Sra. Elena Massot, Presidenta de FEMCAT.

SEGON SIMPOSI GARRAF.
NODE GARRAF
Dimarts 3 de desembre, de 10.00 a 12.00 hores 
Neàpolis, Vilanova i la Geltrú 

 
L’Agència de Desenvolupament, NODE Garraf, va 
organizar els dies 3 i 4 de desembre a Vilanova i la 
Geltrú el segon Simposi Garraf amb el títol “L’hèlix 
cultural com a model d’impuls econòmic del Garraf.” La 
Fundació va formar part de la taula “El binomi Cultura i 
Empresa” juntament amb la Sra. Gemma Franco, cap de 
màrqueting de Llet Nostra. El simposi es va inaugurar 
amb una ponència a càrrec de Jaume Roures, soci 
fundador del grup Mediapro, presentat pel Sr. Jordi 
Martí, director de Canal Blau.

LÍNIES D’ACTUACIÓMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
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ALTRES ALIANCES DE LA 
FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA

CREAMEDIA
BARCELONA ACTIVA

Aquest programa està adreçat a les persones 
que inicien la seva trajectòria professional i està 
coorganitzat per la Fundació Catalunya Cultura amb 
Barcelona Activa i l’ICEC.

Convocatòria Creamedia 13a edició
La convocatòria es va obrir del 3 al 31 de juliol i durant cinc 
mesos, de setembre a gener del 2019, els 20 projectes 
seleccionats han rebut un acompanyament formatiu per 
elaborar el pla d’empresa del projecte. L’acte de lliurament 
dels premis va tenir lloc el 13 de juny, en el marc del 
Biz-Barcelona 2019, en el qual es va atorgar el primer 
premi a la start-up Positive World Games, especialitzada 
en jocs de taula que promouen la tolerància i la integració 
social. La segona finalista va ser l’empresa de continguts 
podcast La Coctelera Music.

Dimarts 11 de juny, de 16.00 a 19.00 hores 
Barcelona Activa
Dijous 13 de juny, de 17.00 a 19.00 hores 
Bizbarcelona – Fira de Barcelona 

CoNCA

El 2019, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
(CoNCA) va renovar la presidència i la composició del 
seu plenari i va nomenar l’escriptora Vinyet Panyella al 
capdavant d’aquesta institució per rellevar Carles Duarte 
en el seu càrrec.

De la mà del CoNCA i del Departament de Cultura, la 
Fundació va encarregar a la consultora KSNET l’estudi 
“Impacte social i econòmic dels incentius fiscals del me-
cenatge cultural”, la primera fase del qual es va presentar 
en roda de premsa el 6 de juny d’aquest any.

Està previst que la conclusió final d’aquest estudi es pre-
senti aquest 2020 amb el resultat de l’anàlisi dels efectes 
estàtics, els dinàmics i sobre l’activitat cultural de les 
deduccions en el tram autonòmic del conjunt de l’estat 
espanyol. També es presentarà un informe sobre l’efecte 
que puguin tenir aquests incentius fiscals en altres sec-
tors i en el mateix àmbit fiscal.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SIGNATS 

Així mateix la Fundació també participa en d’altres 
iniciatives culturals que enxarxen diferents agents 
culturals del país com:

• Membres de la Comissió de Cultura de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions

• Membres del grup Fundraising.cat

LÍNIES D’ACTUACIÓMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
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COMUNICACIÓ

L’aposta de la Fundació per la comunicació aquest 2019 
ha estat un element destacat i ha marcat els següents 
objectius: 

Objectius generals

• Convertir-se en la veu de referència pública pel que 
fa al mecenatge cultural.

• Augmentar la notorietat de la pròpia marca a la 
societat civil i a les empreses.

Objectius específics

• Fidelitzar els públics interns i externs.

• Atraure l’atenció del sector empresarial i dels mitjans 
de comunicació envers el mecenatge cultural i 
l’activitat de la Fundació.

• Incrementar l’interès de la societat sobre la 
importància de la cultura.

• Donar suport a les diferents àrees de treball de la 
Fundació.

Per assolir els objectius marcats s’han dut a terme les 
següents accions:

PÀGINA WEB
És la cara visible de la Fundació al món digital. Al llarg 
de l’any, s’ha treballat en:

• Disseny i execució d’una nova pàgina web.

• Creació de diferents apartats dins la web per 
incrementar i ordenar el material de valor 
comunicatiu i informatiu de la Fundació.

• Millora de l’apartat de galeria de fotos incorporant la 
plataforma Smugmug.

• Creació d’un apartat específic dedicat al Programa 
IMPULSA CULTURA i al Premi IMPULSA CULTURA, així 
com un apartat dedicat a l’històric dels Projectes que 
formen la Comunitat IMPULSA de la Fundació.

• Creació de l’apartat de mentors i formadors del 
Programa IMPULSA CULTURA per potenciar la recerca 
d’aquest perfil i fer visible el seu reconeixement.

• Actualització permanent del web en els seus apartats 
dinàmics: notícies, agenda, patronat, consell de 
mecenatge, col·laboradors, recursos, etc.

• Per tenir un bon material de vídeo i fotografia que il·lustri 
la nova imatge corporativa s’ha contractat el servei d’un 
fotògraf i d’un realitzador/productor àudiovisual amb 
resultats innovadors i molt satisfactoris.

Tots aquests canvis i millores han permès augmentar 
considerablement el volum de trànsit al web millorant- 
ne el servei i l’experiència de navegació.

Pla de comunicació

COMUNICACIÓ
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NEWSLETTER GENÈRIC 
SECTOR CULTURAL
És vital mantenir informat el conjunt de la societat, i 
molt especialment els actors socials vinculats al món 
de la cultura. Per aquest motiu s’ha creat un newsletter 
per al món cultural que, amb periodicitat mensual, 
parla de les accions que duu a terme la Fundació dels 
coneixements que genera i, també, de l’actualitat del 
mecenatge. Així mateix, s’ha actualitzat i augmentat la 
llista en l’apartat d’empresa.

S’han enviat els números de març, abril, juliol, octubre, 
novembre i desembre a una base de dades de 1.548 
contactes.

NEWSLETTER ESPECÍFIC PER 
AL SECTOR EMPRESARIAL
És imprescindible relacionar-nos, periòdicament, amb 
aquelles empreses, mecenes i filantrops que avui dia 
financen la cultura o que ho poden fer de manera 
potencial. S’ha continuat enriquint un newsletter 
específic per a aquest públic, que de manera bimensual 
és informat de les accions que realitzem i d’aquelles 
actuacions que poden ser del seu interès.

S’han enviat els números de març, abril, juliol, setembre, 
octubre, novembre i desembre a una base de dades de 
1.064 contactes.

A banda, s’ha enviat la felicitació de Nadal a les dues 
bases de dades de la Fundació. 

DOSSIER DE PRESENTACIÓ  
DE LA FUNDACIÓ
Durant el 2019 s’han elaborat dos dossiers de 
presentació de la Fundació Catalunya Cultura que 
expliquen d’una manera clara qui som, què fem, 
com ho fem i com adherir-se al Patronat i Consell de 
Mecenatge, introduint tota la informació dels projectes 
que han participat al Programa IMPULSA CULTURA 
2019, element clau de la Fundació.

XARXES SOCIALS
Enguany s’ha fet una ferma aposta per consolidar la 
presència de la Fundació a les xarxes socials.

La xarxa més treballada ha estat Twitter. S’ha 
aconseguit un total de 1.647 seguidors amb un 
augment de 330 seguidors de forma orgànica des de 
febrer del mateix any.

A partir del març s’ha reactivat també l’ús de LinkedIn, 
perquè es considera una xarxa prioritària per les 
possibilitats que ofereix a l’hora de relacionar-se amb el 
sector empresarial.

També es va reactivar Facebook, més enfocat a l’àmbit 
cultural.

S’ha creat un compte a Smugmug (com a arxiu 
d’imatges) i un Vimeo com a repositori de vídeos de 
qualitat

AGRAÏMENT PÚBLIC  
A FINAL D’ANY
Coincidint amb el final d’any, es va enviar un agraïment 
a totes les empreses i entitats que formen part de la 
Fundació Catalunya Cultura. Aquest agraïment també 
es va difondre a través de les xarxes socials de la 
Fundació.

SUPORT A LA DIFUSIÓ DE LES 
ACCIONS DE COMUNICACIÓ 
DE LES DIFERENTS ÀREES
Una de les principals tasques de l’àrea de comunicació 
ha estat donar suport a les diferents àrees de la 
Fundació, especialment als actes que s’han realitzat 
i al Programa IMPULSA CULTURA, tot visualitzant els 
projectes acollits per tal de facilitar-ne la difusió.

APARICIONS A MITJANS
De manera paral·lela a la presència al món digital, i 
amb la mateixa importància, s’ha perseguit i procurat 
l’aparició de la Fundació als mitjans de comunicació, 
a través d’articles d’opinió, entrevistes, reportatges i 
cròniques, i s’han aconseguit 47 aparicions de premsa i 
6 anuncis promocionals al Diari ARA.

COMUNICACIÓ

DOSSIER DE PRESENTACIÓ 
DE LA FUNDACIÓ 

Durant el 2019 s’han elaborat dos dossiers de 
presentació de la Fundació Catalunya Cultura que 
explica d’una manera clara qui som, què fem, com 
ho fem i com adherir-se al Patronat i Consell de 
Mecenatge, introduint tota la informació dels projectes 
que han participat al Programa IMPULSA CULTURA 
2019, element clau de la Fundació.  

XARXES SOCIALS 

Enguany s’ha fet una ferma aposta per consolidar la 
presència de la Fundació a les xarxes socials. 

La xarxa més treballada ha estat Twitter, aconseguint 
un total de 1.647 seguidors amb un augment de 330 
seguidors de forma orgànica des de febrer del mateix 
any. 

A partir de març s’ha reactivat també l’ús de LinkedIn, 
al considerar-se una xarxa prioritària per les possibilitats 
que ofereix alhora relacionar-se amb el sector 
empresarial.

També es va reactivar  Facebook, més enfocat a l’àmbit 
cultural.  

S’ha creat un compte a Smugmug (com arxiu 
d’imatges) i un Vimeo com a repositori de vídeos de 
qualitat

AGRAÏMENT PÚBLIC A FINAL 
D’ANY 

Coincidint amb el final d’any, es va enviar un agraïment 
a totes les empreses i entitats que formen part de la 
Fundació Catalunya Cultura. Aquest agraïment també 
es va difondre a través de les xarxes socials de la 
Fundació. 

SUPORT A LA DIFUSIÓ 
DE LES ACCIONS DE 
COMUNICACIÓ DE LES 
DIFERENTS ÀREES 

Una de les principals tasques de l’àrea de comunicació 
ha estat donar suport a les diferents àrees de a 
Fundació, especialment als actes que s’han realitzat 
i al Programa IMPULSA CULTURA, tot visualitzant els 
projectes acollits per tal de facilitar la seva visibilitat 
pública i la seva difusió. . 

APARICIONS A MITJANS 

De manera paral·lela a la presència al món digital, i 
amb la mateixa importància, s’ha perseguit i procurat 
l’aparició de la Fundació als mitjans de comunicació, 
a través d’articles d’opinió, entrevistes, reportatges i 
cròniques, aconseguint 47 aparicions de premsa i 6 
anuncis promocionals al Diari Ara. 

COMUNICACIÓMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre

Tuits 0 1 49 36 36 17 36 15 23 53 53

Impressions 11,7 16,7 25,4 28,7 28,5 15,1 23,8 12,4 21,6 33,1 48,2

Visites 26 1.532 1.241 1.844 548 974 95 205 587 900

Mencions 2 35 13 62 32 42 18 15 57 82

Nous  
seguidors 29 31 46 21 66 12 23 0 18 31 52

Aquí podria anar una imatge o a les pàgines anteriors una captura de la web 

30 31
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

MEMÒRIA 
ECONÒMICA

MEMÒRIA ECONÒMICAMEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pressupost despeses Patronat Pressupost 2019 Real 2019
Personal 211.400,00 192.776,80

Comunicació i Publicitat 28.000,00 14.879,36

Acta Diurna 15.000,00

Actes 10.258,00 4.230,08

Programa IMPULSA CULTURA 15.000,00 6.968,02

IMPULSA i Premi IMPULSA 10.000,00 19.340,05

Estudi 9.286,75

Dietes i desplaçaments 2.500,00 2.494,64

Despeses Oficina 15.300,00 9.944,30

Local 18.242,00 18.874,10

Mobiliari 3.300,00 0

Des. Jurídiques, Gestoria (auditoria), altres 15.000,00 19.618,94

Total despeses 329.000,00 313.413,04

Resultat 0 28.086,96

Pressupost ingressos Patronat Pressupost 2019 Real 2019
Aportacions Patrons 180.000,00 150.000,00
Damm/Fundació Damm 15.000,00 15.000,00

Fundació Banc Sabadell 15.000,00 15.000,00

Fluidra 15.000,00 15.000,00

Acta Diurna 15.000,00 15.000,00

Gramona 15.000,00 15.000,00

Grupo Planeta 15.000,00 15.000,00

HP 15.000,00 15.000,00

Abertis 15.000,00 0

Fundació La Caixa 15.000,00 15.000,00

BBVA-FACC 15.000,00 15.000,00

Fundació Sorigué 15.000,00 0

Moventia 15.000,00 15.000,00

Aportacions Consell de Mecenatge 44.000,00 49.500,00

Fundació de Música Ferrer Salat 3.000,00 5.000,00

Llet Nostre 5.000,00 5.000,00

Grupo Indukern 3.000,00 3.000,00

Eurofragance 5.000,00 5.000,00

Fundació Güell 1.500,00 1.500,00

Fundació Vilacases 1.500,00 0

Zurich 5.000,00 0

Lluch Essence 5.000,00 5.000,00

Matholding 5.000,00 5.000,00

MRW 5.000,00 5.000,00

Casa Ametller 5.000,00 5.000,00

Grup Giró 0 5.000,00

ISP-INVERS y servicios publicitarios 0 5.000,00

Aportacions Institucions públiques 105.000,00 142.000,00

Generalitat de Catalunya (OSIC) / Generalitat + estudi 2019 70.000,00 82.000,00

Diputació de Barcelona 10.000,00 10.000,00

Diputació de Lleida 10.000,00 10.000,00

Diputació de Girona 0 10.000,00

Ministerio de Cultura y Deporte 15.000,00 30.000,00

Total ingressos 329.000 341.500
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Volia donar les gràcies, han estat uns 
mesos molt enriquidors i sincerament, 
m’he sentit molt recolzada. Em sento  
molt afortunada de tot el viatge!  
Gràcies, gràcies i molts silencis.

Ester Rovira. SILENCIS AL TERRITORI

Durant aquests mesos m’he enamorat de tots i 
cada un dels vostres esforços per mantenir viva la 
v(n)ostra parcel·la de cultura.

No sé si a vosaltres us haurà passat, però per a mi 
aquests mesos han estat una descoberta personal 
de gran importància. Descobrir que som molts els 
que vivim per i amb la cultura de manera constant 
i tossuda, i que la vivim majoritàriament des de la 
vessant social i transformadora, ha estat revelador!

Personalment, a més, voldria agrair-vos el vostre 
suport i recolzament durant la jornada. 

Ha estat fantàstic compartir amb vosaltres el viatge 
i espero poder col·laborar amb tots i cada un dels 
projectes, unint esforços i continguts algun dia.

Ramón Bochaca. GALACTICAT

Ha estat un plaer treballar amb vosaltres.

Veig que tots plegats som una mica una colla de 
matats que posem el cor en uns projectes que s’ho 
valen.

Espero que ens anem trobant per aquests mons, si 
pot ser amb els projectes una mica més gruixuts i 
valents!

Gràcies a tots! 

I gràcies a la Fundació. Maite, Judith, no ens 
abandoneu. Penseu en nosaltres, i perseguiu 
empreses perquè ens ajudin. No se’n penediran.

Dani Font. CATALONIA SACRA

Us dono la meva mes sincera enhorabona i us 
voldria animar a continuar en aquesta línia, es 
nota moltíssim la vostre experiència, sensibilitat, 
humilitat, i proximitat, no es pot demanar mes, la 
Fundació està de sort tenint-vos al capdavant.

Espero repetir quan ho considereu oportú!

Toni Esteve. Jurat Premi IMPULSA CULTURA 2019

Moltíssimes gracies per obrir-me la porta al món 
meravellós de la Cultura a Catalunya i la feina que 
feu a la Fundació.

Israel Ruiz, EVP MIT

Felicitats per la iniciativa tant necessària en el món 
de la cultura.

Sara Puig, Jurat Premi IMPULSA CULTURA 2019

El nostre afectuós agraïment a les persones i a 
les empreses que han fet possible el recorregut 
de la nostra Fundació al llarg del 2019.

3736





+34 93 412 31 43
info@fundaciocatalunyacultura.cat

fundaciocatalunyacultura.cat
 @fcatcultura


