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Eloi Planes 

President Executiu de la 
Fundació Catalunya Cultura

Estem vivint una època que ens ha colpejat a tots de manera profunda i 
dolorosa, tant a escala individual com col·lectivament. Molts sectors han patit 
en profunditat i el sector de la cultura no se n’ha escapat. Però, no és sobre 
aquest impacte sobre el qual hem de reflexionar, sinó el fet que la pandèmia 
ha posat de manifest la feblesa de la xarxa que dóna suport a la cultura. Mentre 
que a Espanya i Catalunya els ingressos de la cultura van caure un 30% durant 
el 2020, a França només ho van fer un 12%. És aquesta l’oportunitat que ens 
dóna la sitaució, reflexionar perquè aquesta xarxa de suport formada pel món 
cultural, l’administració i el món privat, ha mostrat aquesta fragilitat. No és just 
buscar aquesta feblesa al món cultural. De fet podem dir que aquí a Catalunya 
tenim un nivell de talent enorme i malauradament en som exportadors 
perquè segurament no troba l’entorn que necessita per desenvolupar-se 
amb tota la força i això ens empobreix de manera clara com a societat. Per 
tant, hem de mirar els altres actors, les administracions i el món privat, en el 
nostre cas el món empresarial, per preguntar-nos què més podem fer perquè 
aquesta xarxa sigui més sòlida i forta.

No ens podem permetre que, de manera estructural, la inversió pública en 
cultura estigui entre un 20 i un 25% per sota de la mitjana europea i molt menys 
un entorn legal i una llei de mecenatge incompleta i obsoleta. És el moment 
de fer una reflexió profunda i ser capaços de signar un pacte d’estat a favor 
de la cultura.

I en l’àmbit empresarial, per què en aquest país ens falta una mirada més 
àmplia i més profunda cap al món de la cultura? Per què les empreses entenen 
que un projecte que té un impacte social directe en temes de sostenibilitat, 
investigació o esport són projectes que se’ls hi ha de donar suport? I, en canvi, 
quan fem una mirada cap a la cultura és molt més estreta la gent que trobem 
a l’altra banda? Per què ens passa això? Segurament la resposta és molt simple 
i és que no som conscients del paper que juga la cultura a les nostres 
vides, no som conscients del poder transformador, social i integrador de 
la cultura.

Ara és el moment de fer un pas endavant, és el moment de fer molt més per la 
cultura, és el moment de ser molts més al costat de la cultura.
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PATRONAT

CONSELL DE MECENATGE

AMB EL SUPORT DE

Sra. Anna Gener, a títol personal

Sr. Enric Crous, President d’Honor
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Reunions dels  
òrgans de govern
PATRONAT
El Patronat, l’òrgan de governança i administració de la Fundació, es reuneix, 
segons estableix l’article 14.1 dels seus estatuts, de manera ordinària, dos cops 
l’any.

La primera reunió de Patronat es va celebrar el dia 4 de febrer 2021 a l’Antiga 
Fàbrica Damm.

La reunió va estar presidida per l’Honorable Consellera de Cultura, Sra. Àngels 
Ponsa, a qui la Fundació vol fer un sentit agraïment per la seva disposició, ajuda i 
estima manifestada cap a la nostra Fundació al llarg del seu mandat.

GOVERNANÇA  |  REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN
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La reunió del 29 de juny de 2021 es va celebrar a la Torre Mapfre. Acabada la 
reunió, la Fundació Mapfre va convidar tots els assistents a una visita guiada al 
centre de fotografia KBR.

Aquest any 2021 ha causat baixa la Fundació Bancària “La Caixa”.

11 
membres

2
reunions
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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’assolir els objectius fundacionals.

El Consell es va reunir el dia 4 de març, de forma telemàtica, el 16 de juny a les 
Caves Gramona i el 8 de novembre al Palau Güell de Barcelona.

GOVERNANÇA  |  REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN
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Aquest 2021 s’han incorporat al Consell de 
Mecenatge la Fundación KPMG, representada 
pel Sr. Manel Blanco, Sorigué, representada 
per la Sra. Ana Mª Vallés, Iberspa, S.L, 
representada pel Sr. Artur Deu, la Cambra 
de Comerç de Barcelona, representada 
pel Sr. Pau Bestit i Marlex Human Capital, 
representada pel Sr. Jaume Sanabras. 

Ha causat baixa la Fundació Güell. 

19 
membres

3
reunions
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GOVERNANÇA  |  REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN

7 
membres

5 
reunions

COMITÈ EXECUTIU
El Comitè Executiu té com a missió representar el Patronat i vetllar 
pel correcte compliment de les línies d’actuació de la Fundació.

Aquest 2021 s’ha incorporat al Comitè Executiu la Sra. Sílvia Martí 
de l’empresa Moventia.

Enric Crous 
President d’Honor

Miquel Molins 
Vocal

Sílvia Martí 
Vocal

Eloi Planes 
President Executiu

Ramon Agenjo 
Vocal

Maite Esteve 
Vocal

Xavier Gramona 
Vicepresident
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EQUIP FUNDACIÓ
Directora: Sra. Maite Esteve
Projectes i empresa: Sra. Judith Bordas 
Actes i aliances: Sra. Patrícia Vàzquez
Comunicació: Sra. Núria Martorell 
Coordinació: Sra. Anna Cahner
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LÍNIES 
D’ACTUACIÓ

ÀMBIT CULTURAL

La Fundació té com a principal objectiu donar suport a 
projectes culturals de tot el territori  acompanyant-los 
compartint coneixements, metodologies i models de gestió, 
entre d’altres, que els permet convertir-se en iniciatives 
culturals més sòlides, vertebrant així una xarxa de projectes 
culturals ferma que aporta riquesa i progrés al país.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021



RESUM DE LA CONVOCATÒRIA PIC 2021

Programa  
IMPULSA CULTURA 
2021 (PIC)
Al febrer es va obrir la convocatòria del PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2021, 
el programa gratuït de formació, mentories i acceleració que la Fundació 
ofereix a projectes culturals de tot el territori català.

L’objectiu del PIC és treballar i millorar l’estratègia de la gestió global dels 
projectes per tal de consolidar-ne la viabilitat i la sostenibilitat econòmica. 
Durant les diferents fases se’ls ha proporcionat eines i metodologies que els han 
permès analitzar, revisar i millorar aspectes clau.

El Programa, que fins ara ha constat de 3 fases, ha incorporat aquest 2021 
una 4a fase de mentories en gestió i viabilitat econòmica, realitzada per 
professionals de KPMG, a la qual han accedit 5 projectes seleccionats.

47
projectes inscrits
20 projectes fora de l’àrea 

metropolitana de Barcelona

4,55/5
valoració global
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LÍNIES D’ACTUACIÓ  |  ÀMBIT CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2021

1a FASE 
PLA FORMACIÓ COL·LECTIVA VIRTUAL 
“CICLE DE WEBINARS” 

8/4
Primera trobada de benvinguda
Inici Programa IMPULSA CULTURA

13/4
L’harmonia desperta els sentits: com
construir la base d’un projecte (part I)
Sergi Capell - La Casa Carlota

16/4
L’harmonia desperta els sentits: com
construir la base d’un projecte (part II)
Sergi Capell - La Casa Carlota

27/4
La identificació de l’impacte social com a
eix estratègic del teu projecte cultural
Isa Custodio - Indeed Consulting

30/4
Els públics de la cultura
Pepe Zapata - TR3SC

4/5
Vols dir que a la cultura ens cal fer 
màrqueting?
Marta Gabarró - TALAYIK - Esade

7/5
La importància de la forma jurídica del teu 
projecte per optar a mecenatge
Enric Rius - Rius Consultors

11/5
El finançament dels projectes culturals  
post Covid: mesurar el valor
Sergi Bru - Relevance

14/5
La transformació digital dels projectes 
culturals
Pepe Zapata - TR3SC

18/5
La comunicació dels projectes culturals
Jordi Laball - Damm

21/5
Els 5 factors clau per dissenyar la teva 
estratègia de fundrising o de patrocini
Sílvia Bueso - El Arte de Pedir

25/5
Trobada fi 1a fase Programa  
IMPULSA CULTURA

8/4 -26/5 47 
projectes participants

20 
hores de formació

(10 sessions)

4,58/5 
valoració
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Des de l’Associació Musical Andreuenca  
només podem dir: magnífic, genial, interes-
santíssim, sap de què parla i ho sap transmetre. 

Moltes gràcies, ha estat increïble.

Pepe Zapata 
Públics

Sessió molt interessant. Visió general 
molt concisa, molt pràctica a l’hora de 
donar la informació, per l’agilitat i pel 

desenvolupament.

Jordi Laball 
Comunicació

Una sessió totalment necessària i molt ben 
explicada i portada per l’Enric. És part de la raó 
per la que m’agrada tant aquest programa i la 

vostra visió del binomi cultura-empresa.

Enric Rius 
Aspectes legals

Sergi Capell 
Estratègia

Ha estat magnífic. Pensem 
que som uns privilegiats per 
poder accedir a aquestes 

reunions. Novament gràcies. 

Estructura de webinar molt 
engrescadora i que facilita 
l’obertura de la ment.

Sergi Bru 
Proposta de valor

COMENTARIS DELS ASSISTENTS ALS  WEBINARS 2021
IMPARTITS PER: 

15



LÍNIES D’ACTUACIÓ  |  ÀMBIT CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2021

2a FASE 
PLA D’ACOMPANYAMENT PRESENCIAL 
“JORNADES IMPULSA”

S’han realitzat taules rodones i workshops en estratègies de gestió 
i definició de proposta de valor, captació de fons, comunicació i 
transformació digital, entre d’altres.

12/7 -16/7 22 
projectes participants

20 
hores de formació

4,53/5 
valoració
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LÍNIES D’ACTUACIÓ  |  ÀMBIT CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2021

3a FASE 
MENTORIES INDIVIDUALITZADES 
D’ACCELERACIÓ I PRESENTACIÓ 
PÚBLICA: VI EDICIÓ IMPULSA

De setembre  
a desembre 

10 
projectes participants

40 
hores de formació
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Ens heu ajudat a ordenar 
idees, a prioritzar i a saber 
com intentar cercar allò  que 

necessitem.

Gràcies, m’heu obert 
la ment per millorar el 
projecte.

Cristina Sampere 
Traspassant l’Objectiu

Antònia Luengo 
Amb Nom de Dona

Voldria agrair-vos en nom de l’equip Itinera tot el que 
ens heu aportat durant el procés Impulsa. Sense vosaltres 

no s’hauria pogut dotar Itinera de l’estratègia empresarial 
que hem après i intentat pair. Individualment, em sento una 
persona més completa i més rica en coneixements gràcies a 
les estones que hem coincidit, xuclant al màxim tota la vostra 

experiència. Molta part del Premi Impulsa assolit és vostra i 
de la Fundació per facilitar aquest talent.

Marcel Marata 
Festival Itinera - guanyador Premi

Felicitacions i agraïments cap a la Fundació Catalunya 
Cultura, per tot el procés i suport que hem rebut i estem 

rebent durant el PIC i totes les oportunitats que ens brinda per 
fer connexions entre nosaltres i amb les empreses. El Programa 
IMPULSA CULTURA és acompanyament, és formació, és suport, 
és professionalitat, humanitat i proximitat. Tot amb rigor, 

afecte i molt bona organització.
Mireia 
Teatre Nu

VALORACIONS DELS PROJECTES PARTICIPANTS
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LÍNIES D’ACTUACIÓ  |  ÀMBIT CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2021

4a FASE 
PROGRAMA DE MENTORIES EN GESTIÓ 
I VIABILITAT ECONÒMICA

De desembre  
a març
de 2021-22

10 
projectes participants

165 
hores de formació

Mentories realitzades per un equip de professionals de KPMG així 
com altres professionals experts en diferents àmbits.
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Membres del Comitè d’Avaluació  
del PIC que seleccionen els projectes 
a les diferents fases del Programa:

Isabel Custodio 
Consultora d’estratègia  

i impacte social

Judith Bordas 
Responsable Àrea Projectes  

i Empresa de la F (  )

Maite Esteve 
Directora de la Fundació 

Catalunya Cultura

Edgar García 
Director Àrea 

Desenvolupament Empresarial 
(ICEC)

Pepe Zapata 
CEO i Director del TR3SC, 

Club Català de Cultura

Emili Serra 
Communications & Public 

Relations HP

Xavier Servat 
Gerent Fundació Fluidra

Belén Latorre 
Directora Fundació Antigues 

Caixes Catalanes

Sergi Bru 
CEO & Founder Relevance 

Marketing

Jaume Baró 
Director Operatiu Serveis a les 

Empreses Barcelona Activa

Anna Monràs 
Analista financera, directora 

general de finançament 
empresarial ICF

Àngel Hermosilla 
Gerent àrea institucional 

PIMEC

David Camps 
Responsable Innovació Social 

DKV Seguros

Eva Blanco 
Public Affairs Manager HP
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VI edició IMPULSA
La VI edició IMPULSA s’ha celebrat al Casino l’Aliança del Poblenou.

Davant de gairebé 250 convidats del món empresarial i representantants 
d’Institucions públiques així com de patrons i membres del Consell de 
Mecenatge de la Fundació, els 10 projectes finalistes van presentar les seves 
iniciatives culturals i es va fer lliurament del Premi IMPULSA CULTURA al 
projecte guanyador.

Els 10 projectes finalistes del PIC 2021 han estat:

A*DESK. Serveis Culturals
Arts visuals, cultura digital, altres

Concerts a cegues
Festival de música 

Col·lectiu Cultura
Gestió cultural

ConArte Internacional 
Escoles Planter
Música, arts escèniques, cine - audiovisual

LÍNIES D’ACTUACIÓ  |  ÀMBIT CULTURAL  |  VI EDICIÓ IMPULSA
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Traspassant l’Objectiu
Arts visuals, arts literàries

La Casa del Teatre Nu, arrelant  
al territori
Arts escèniques

Immensiva
Art i cultura digital

Festival Itinera
Música

MuOM
Música vocal, ambiental i transcultural a 
capella

EscenaFamiliar
Arts escèniques
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Premi IMPULSA  
CULTURA 2021
Els 10 projectes finalistes del PIC opten al Premi IMPULSA CULTURA, que 
enguany ha constat en una dotació de 10.000 € i una fotografia original del 
reconegut fotògraf Santiago Palacios.

LÍNIES D’ACTUACIÓ  |  ÀMBIT CULTURAL  |  PREMI IMPULSA CULTURA 2021

Mª del Mar López-Pinto
Festival Gargar

Rafel Nadal
Escriptor

Eva Blanco
Presidenta del jurat / HP

Jordi Herreruela
Festival Cruïlla

Sergi Ferrer-Salat
Empresari

El Jurat del Premi IMPULSA CULTURA per a l’edició 2021 està format per els 
següents membres:
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10.000 €

El guanyador del Premi IMPULSA CULTURA 2021, 
ha estat el Festival Itinera, el primer Festival 
musical pels micropobles de tot Catalunya. 
El Jurat va atorgar-li “per la seva lluita contra la 
desruralització a través de la música i la cultura, 
per oferir als músics l’oportunitat de tocar davant 
d’un públic, la seva raó de ser i per demostrar que 
la cultura és una eina de transformació social”

Valor total Premis IMPULSA

62.000 €

90 
hores de mentories

de professionals de diferents àmbits

75 
hores de mentories

de professionals de KPMG
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Comunitat IMPULSA

Tots els projectes culturals que han format part del Programa IMPULSA CULTURA 
al llarg de les diferents edicions constitueixen la #ComunitatIMPULSA. 

Al llarg de l’any s’han organitzat dues sessions amb l’objectiu de seguir oferint-
los espais de trobada i coneixement que els permet seguir enxarxar-se i 
construir sinergies entre ells.

180 
membres

2
trobades

LÍNIES D’ACTUACIÓ  |  ÀMBIT CULTURAL  |  COMUNITAT IMPULSA
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TROBADES 2O21

11/2 Sessió virtual sobre la digitalització de la mà de Deloitte:  
“Acceleració digital en la Cultura” 
Antonio Ibáñez - soci de Deloitte Digital 
Verónica Martínez - Experience Consultant Deloitte Digital

20/5 Sessió virtual en anglès, sobre el màrqueting i la comunicació: 
“Estratègies de màrqueting i comunicació. Edimburg vs. Barcelona” 
Tina Walsberger - directora de màrqueting i comunicació al Festival 
Internacional d’Edimburg
Elena Subirà - directora de relacions institucionals del festival DocsBarcelona  
i membre de la #ComunitatIMPULSA 
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Així mateix la Fundació compta amb els projectes de la Comunitat per participar 
als esdeveniments no només com a assistents sino que com a ponents, o co-
organitzadors dels actes. D’aquesta manera, la Fundació els serveix d’altaveu i 
els dóna visibilitat. 

Exemples: 
21/4:  Debat virtual ”La Lectura Cura” amb Llegir abans de curar
17/6: “Els nous escenaris dels festivals”, amb Eufònic 
16/9: Jornada “El paper de les empreses en el teixit cultural”. Organitzat amb 
Node Garraf i Institute of the Arts Barcelona

En aquest sentit, també, a la VI edició 
de l’IMPULSA CULTURA totes les 
actuacions i la conducció de l’acte van 
anar a càrrec de diferents projectes de la 
#ComunitatIMPULSA:

Mariona Ginès - presentadora i poesia
Sant Andreu Jazz Band - música
Nilak - circ
Institute of the Arts Barcelona - dança

LÍNIES D’ACTUACIÓ  |  ÀMBIT CULTURAL  |  COMUNITAT IMPULSA
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ÀMBIT PÚBLIC

La Fundació ha mantingut sempre una excel·lent relació amb 
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el 
Ministerio de Cultura y Deporte i realitza actes i accions juntament 
al llarg de tot l’any. 

Així mateix, compta amb el suport de les Diputacions de Girona, 
Barcelona i Lleida.

Amb motiu del nomenament de l’Honorable Consellera de Cultura, 
Sra. Natàlia Garriga, els presidents i la directora s’hi van reunir al 
Palau Marc, el dia 7 de juliol.

Natàlia Garriga
Honorable Consellera de Cultura
Generalitat de Catalunya

Adriana Moscoso
DG de Industrias Culturales y Cooperación
Ministerio de Cultura y Deporte

LÍNIES D’ACTUACIÓ  |  ÀMBIT PÚBLIC  |  GRUP DE TREBALL DE LA LLEI DE MECENATGE
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Grup de treball de la 
Llei de Mecenatge

La Fundació  promou i fomenta un nou marc legal i fiscal de mecenatge tant 
a Catalunya com a l’Estat espanyol que afavoreixi el compromís ciutadà i 
empresarial amb la cultura a través de la filantropia i el mecenatge. 

La Fundació considera fonamental i imprescindible que els governs, tant estatal 
com autonòmic, destinin un pressupost públic a la cultura i als sectors social, 
mediambiental i de la recerca. I en la seva voluntat de sumar totes aquelles veus 
interessades en l’impuls al mecenatge, lidera la Plataforma pel Mecenatge, una 
plataforma que reuneix el consens i la implicació dels sectors cultural, social, 
d’investigació i recerca en el desenvolupament d’una llei d’incentius fiscals 
per a la participació de la societat civil en les activitats d’interès general. 
Actualment en formen part 164 entitats que comparteixen una mateixa visió i 
estratègia pel que fa a la promoció del mecenatge.

El Grup de treball de la LLei de Mecenatge s’ha reunit en multitud d’ocasions per 
impulsar un treball constant i minuciós amb l’objectiu d’aconseguir que tots els 
partitis polítics tinguin en compte la veu de la Fundació.

També s’ha participat en nombroses reunions a nivell nacional que, liderades 
per l’Asociación Española de Fundaciones, ha unit a diferents sectors per a 
empènyer les voluntats conjuntes. El dia 1 de desembre, en el marc del Foro 
Demos, el més important en el sector de fundacions i societat civil, s’ha alçat la 
veu en un clam conjunt de reivindicació de la millora de la Llei 49/2002, en 
estat de pròrroga parlamentària des de fa mesos. 

8 
membres

23
reunions

164
entitats
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La Fundació va ser l’escollida per fer pública la veu del sector cultural i es va 
poder visibilitzar la lluita de molts anys i el treball realitzat durant tants anys.

Així mateix, es va  fer públic el manifest “Manifiesto por la filantropía. 
Mecenazgo aquí y ahora”, signat per multitud d’entitats de tot España, que 
exigeix als polítics les peticions comunes dels sectors culturals, socials, 
mediambientals i de la recerca.

També, pel que fa al tram autonòmic, s’han contactat tots els partits polítics, 
així com la Consellera de Cultura i la Presidenta del Parlament, per a exposar-
los les esmenes amb les mesures que la Fundació proposa pel que fa a les 
deduccions al tram autonòmic de l’IRPF.

En aquest sentit, en el transcurs d’una trobada amb el Conseller d’Economia, al 
preguntar-li sobre aquest tema, ens va comunicar la seva voluntat d’aprovar la 
tant esperada Llei de Mecenatge de Catalunya abans de finalitzar el 2023.

LÍNIES D’ACTUACIÓ  |  ÀMBIT PÚBLIC  |  GRUP DE TREBALL DE LA LLEI DE MECENATGE
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La Fundació compta amb un grup d’experts independents que assessoren i 
treballen elaborant les propostes i accions que es duen a terme i a qui agraïm la 
seva col·laboració.

Miquel Àngel Vallès
Advocat

David Garrofé
Empresari assessor

Antoni Donadeu
Assessor tècnic

Oriol Alba
Secretari general de CECOT

Maite Esteve
Directora

Xavier Gramona
Patró

David Camps
Innovació Social DKV Seguros

Enric Rius
Secretari del Patronat
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El 30 de setembre la Fundació Catalunya Cultura va 
ser convidada pel Ministeri de Cultura francès a 
participar al col·loqui “Mécénat culturel: bilan d’un 
temps de crise(s) et perspectives” al Théâtre National 
de l’Opéra Comique de París, amb la presència de  
la Exm. Ministra de Cultura, Sra. Roselyne Bachelot-
Narquin. El president de la Fundació, Sr. Eloi Planes, 
va anar com a representant de la Fundació Catalunya 
Cultura.
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A*Desk
Ajuntament de Granollers
Antoni Esteve (particular)
Arspect
Artimaña
Artixoc (Associació)
Asoc Internacional de 
Foto InCadaqués
Asociación Play and Train
Associació  A Bao A Qu
Associació ADB
Associació Centre Cultural 
Sant Vicenç de Sarrià
Associació Concurs Maria 
Canals
Associació de Músics de 
Tarragona (aMt)
Associació Fotogràfica 
Espaifoto
Associació Lonestar 
Cultura
Associació Professional de 
Representants, Promotors 
i Mànagers de Catalunya
Associació Rialles 
Espectacles Infantils i 
Juvenils
Bitò Produccions
Business Consultant
Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis de 
Terrassa
Cantant líric (autònom)
Catalonia Talent
Cecot
Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista
Cercle de Cultura
Cfp Maresme
Christian Terribas 
(particular)
Círculo del Liceo
Coaching & Equilibrium
Codinas Subministraments 
d’Oficina, SL
Comunicació amb criteri
Consell Associacions 
Barcelona
Coordinadora Catalana de 
Fundacions
Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya
Creable
Cristina Casale (particular)
Cultura i Conflicte
Dincat
Discmedi, SA
Diver 3 Calella S.L.
enCantados

Espronceda – Institute of 
Art & Culture
Eulalia Serra (particular)
FAD (Foment de les Arts i 
del Disseny)
Faro Music
FATEC
Federació Catalana 
d’Entitats Corals
Federació d’Ateneus de 
Catalunya
Federació dels Tres Tombs 
de Catalunya
Fermín Jiménez 
(particular)
Festival Castell Peralada
Festival Itinera
Festival Mixtur
Francesc Millán
Fundació 1859 Caixa 
Sabadell
Fundació Althaia
Fundació Amics Museu 
Nacional
Fundació Antigues Caixes 
Catalanes
Fundació Bofill
Fundació Carulla
Fundació Cecot Formació
Fundació Cecot Innovació
Fundació Cívica 
Innomnium
Fundació del Gran Teatre 
del Liceu
Fundació Èpica La Fura 
dels Baus
Fundació Esclerosi 
Múltiple
Fundacio Especial Antiga 
Caixa Terrassa
Fundació Fluidra
Fundació Goel
Fundació Grup Set
Fundació hospital 
evangèlic
Fundació Impulsa 
Talentum XXI
Fundació Joan Miró
Fundació Joan Oró
Fundació Josep Santacreu
Fundació La Roda
Fundació MACBA
Fundació Mambre
Fundació Mediterrània, 
Fira d’espectacles d’arrel 
tradicional
Fundació Museu del 
Joguet de Catalunya-
Figueres

Fundació Òpera Catalunya
Fundació Pau Casals / 
Pablo Casals Foundation
Fundació Pere Tarrés
Fundació Photographic 
Social Vision
Fundació PINNAH
Fundació Privada Arxiu 
Tobella de Terrassa
Fundació Privada ACSAR
Fundació Privada 
d’Empresaris FemCat
Fundació Privada Futura 
Penedès
Fundació Privada Taller de 
Músics
Fundació Sagrera
Fundació Setba
Fundació temps i 
compromís
Fundació Terra
Fundació Universitària 
Balmes, entitat titular 
de la Universitat de Vic-
Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC)
Fundació Victoria de los 
Ángeles (Director artístic)
Fundació Victoria de los 
Ángeles (Presidenta)
Fundación Actúa Ayuda 
Alimenta
Fundación Inov-Culture
Galeria Valid Foto BCN
Gebra Serra
Gremi de Galeries d’Art de 
Catalunya
Grup Simó & Prado Centre 
de Negocis, SL
Homesession
HP
Ibada, Fundació Privada
Iberspa SL
Ilerdam Videas
Impulsa Fundraising
Independent Digital 
Format Distribution, SL 
(IDFD)
Institució CERCA
Institució Cultural del CIC
Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol 
(IGTP)
Institute of Arts Barcelona
IRB Barcelona
IZI Record
L’Auditori de Barcelona
Laia Nuñez (particular)
LaSala i elPetit 

(Responsable de 
comunicació)
LaSala i Festival elPetit 
(Co-directora)
Lluch Essence SLU
Lluïsos d’Horta
MACBA
Management i Disseny 
d’Espectacles, SL
Mola Produccions, s.l.
Montserrat Antolí 
(particular)
Moventia
Museu Picasso
Nova Eòlia, S.L
Orfeó Badaloní
Orfeó de Sants
Orquestra Diletant de 
Catalunya
Orquestra Diletant de 
Catalunya
Orquestra Simfònica del 
Vallès, S.A.L.
Pam deSis
Partenariat cultural
Power Robotics
Productors Assoc. de 
Fonogrames (PAF)
Rebobinart
Respon.cat
Ribas Àlvarez Assessors i 
Consultors,Sl
Roberto Olivan Performing 
Arts / Festival Deltebre 
Dansa
Societat Cultural i 
Esportiva La Lira
Taller de Cultura, SL
Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de 
Catalunya
Teatre Nacional de 
Catalunya, SA
Tech Barcelona
Teia Moner SCCL
The Barcelona Institute of 
Science and Technology 
(BIST)
TRESC – Comunitat de 
Cultura
Universitat de Barcelona
Universitat de Lleida
Universitat Pompeu Fabra
UOC
Xadica – Xarxa Digital 
Catalana
Xènia Gaya. Cultural 
Projects
Wunderman Thompson

Entitats que formen part de la Plataforma pel Mecenatge: 
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Georgina Ferri
Diari ARA

Miquel Molins
President 

Fundació Banc Sabadell

Mahala Alzamora
Mahala Comunicació

ÀMBIT PRIVAT

Premi EMPRESA 
CULTURA
El PREMI EMPRESA CULTURA neix amb la voluntat de reconèixer i visibilitzar el 
compromís de l’empresa i la seva contribució al foment i suport de la cultura a 
l’àmbit de Catalunya.

La Fundació premia aquella empresa que destaqui per la seva capacitat 
transformadora, grau d’impacte, innovació i singularitat, tant a nivell del seu 
propi personal com del seu entorn. 

Grup AgriEnergia va ser l’empresa guanyadora de la primera edició del 
Premi per la seva aportació decidida i innovadora al món de la cultura a través 
de l’àmbit de les arts. El Jurat va destacar “el seu abast territorial, el seu gran 
impacte social i la seva contribució per motivar múltiples iniciatives en pro de la 
cultura més enllà del seu objectiu empresarial”.

El Jurat del Premi Empresa Cultura per a l’edició 2021 està format per els 
següents membres:

Ana Vallés
Sorigué

Lluís Coromina
grup AgriEnergia, empresa 

guanyadora de l’edició anterior
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Creat en col·laboració amb la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat 
de la Universitat de Girona, el Segell d’Empresa Compromesa amb la Cultura és 
un distintiu de prestigi, que vol reconèixer aquelles empreses que donen 
suport a la cultura de manera continuada en el temps.

El 16 de març es va fer la presentació pública del Segell a l’Antiga Fàbrica Damm 
amb l’assistència de representants de les Cambres de Comerç de Barcelona i 
Girona, el Cercle de Cultura, FemCat, PIMEC, CECOT i Sant Cugat Empresarial, 
entre d’altres convidats.
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Segell d’Empresa 
Compromesa amb  
la Cultura
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El Segell aporta prestigi, distinció, projecció, sentit de pertinença, orgull, cultura 
de marca, posicionament estratègic i singularitat.

En la primera convocatòria del Segell, les següents empreses, avaluades per 
una comissió constituïda per 3 membres de reconegut prestigi, han obtingut el 
Segell:
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La Comissió està formada per:

Salvador Sunyer
President 

Director de Temporada Alta

Gemma Avinyó
Directora adjunta de Fundació 

Sorigué

Joan Torras
Director general de Fundació 

Vila Casas

Secretari: membre de la 
Càtedra de RSS de la UdG
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ACTES

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021



L’àrea d’Actes i Aliances ha augmentat la seva acció compaginant actes virtuals i 
presencials per acomodar-se a la nova situació postpandèmia. 

Aquest format ofereix la possibilitat d’arribar a més gent i, sobretot, de 
diferents punts del territori. Aquestes circumstàncies han afavorit que fins i 
tot la Fundació hagi pogut internacionalitzar algunes de les seves propostes 
i col·laboracions. Una d’elles, de manera presencial a París, on la Fundació ha 
estat convidada a participar en les jornades sobre mecenatge organitzades pel 
Ministeri de Cultura del govern francès i tres altres, de manera virtual: 

• Participació presencial al Debat sobre Mecenatge a París
• Sessió virtual amb HEC Monreal, HEC París, Bocconi Milà i Alumni ESADE 
• Jornades organitzades pel Ministerio de Cultura y Deporte a Llatinoamèrica
• Sessió virtual amb el Festival Internacional d’Edimburg 

18 
presencials

18
virtuals

36 
actes

11 
àmbit 

cultural

10 
àmbit 

empresarial

7 
àmbit 

Fundació

8 
participant

866 
assistents

51 
ponents

55 
hores

207 
visualitzacions

1 
a Màlaga 

4 
internacionals
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21/01 - Roda de premsa virtual: 
Anunci Segell + Guanyador PEC
Acte virtual
 
21/01 - Debat “El mecenazgo de 
competencias” 
Acte virtual
Organitza el Ministerio de Cultura y 
Deporte
 
04/02 - Patronat + Entrega del Premi 
Empresa Cultura 
Antiga Fàbrica Damm

 
11/02 - “Acceleració digital en la 
Cultura”
#ComunitatIMPULSA
Acte virtual
 
18/02 - Presentació del Programa 
IMPULSA Cultura 2021
Palau Güell, en streaming
 
25/02 - Presentació del Programa 
IMPULSA Cultura 2021 a les 
comarques gironines
Acte virtual

04/03 - Consell de Mecenatge
Acte virtual

05/03 - Creamedia – Entrega de 
premis
Acte virtual
Organitza: Barcelona Activa, 
Ajuntament de Barcelona 

11/03 - Presentació del Programa 
IMPULSA Cultura 2021 a la província 
de Lleida
Acte virtual
 
16/03 - Presentació del Segell a les 
plataformes empresarials
Antiga Fàbrica Damm
 

18/03 - Presentació del Programa 
IMPULSA Cultura 2021 a la província 
de Tarragona
Acte virtual
 
15/04 - Presentació de la Fundació 
Catalunya Cultura a FemCAT
Organitza FemCAT
 
21/04 - Debat “La lectura cura”  
per celebrar Sant Jordi
Acte virtual
#ComunitatIMPULSA
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06/05 - Dinar col·loqui “La cultura 
com a dinamitzador de l’economia”
Círculo Ecuestre

 
20/05 - Presentació del Segell 
als Presidents de les Cambres de 
Tarragona
Cambra de Comerç de Valls, Cambra 
de Comerç de Reus, Cambra de 
Comerç de Tarragona i Cambra de 
Comerç de Tortosa
Acte virtual
 
20/05 - “Estratègies de màrqueting 
i comunicació. Edimburg vs. 
Barcelona”
#ComunitatIMPULSA
Acte virtual en anglès
Internacional: Escòcia
 
26/05 - “Fundaciones Culturales. 
El sector fundacional, su papel e 
importancia para la cultura”
Acte virtual
 
04/06 - “Seminario regional sobre 
IICC y propiedad intelectual como 
factor de crecimiento económico”
Acte virtual 
Internacional: Amèrica Llatina
Organitza el Ministerio de Cultura y 
Deporte

09/06 - Presentació de la Plataforma 
pel Mecenatge
Acte virtual
 
16/06 - Consell de Mecenatge i 
Comitè Executiu
Caves Gramona

 
17/06 - “Els nous escenaris dels 
festivals”
En col·laboració amb Time Out i 
Barcelona Tech
Terrassa del Pier 01, Barcelona Tech
#ComunitatIMPULSA

22/06 – “Cities & Museums Forum”
Màlaga
Organitza el Ministerio de Cultura y 
Deporte

29/06 – Patronat
Planta 34 de la Torre Mapfre
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07/07 - “Cultural Industries: Facing 
the new challenges”
Amb Alumni ESADE, HEC Montreal, 
HEC París, Bocconi Milà
Acte virtual
Internacional: Canadà, França i Itàlia
 
08/07 - “Jornada sobre Mecenazgo”
Organitza la Asociación Española de 
Fundaciones
Acte virtual
 
08/07 - “Patrocini i mecenatge 
cultural en temps de crisis”
En col·laboració amb el Cercle de 
Cultura
Cercle d’Economia

 
14/07 - Dinar amb empresaris 
gironins i el Fòrum Carlemany
Girona
 
16/09 – “El paper de les empreses 
en el teixit cultural”
Institute of the Arts, Sitges
#ComunitatIMPULSA

30/09 – Jornada: “Mécénat culturel: 
bilan d’un temps de crise(s) et 
perspectives”
Organitza el Ministeri de Cultura de 
França
Internacional: París

06/10 - Converses: “Cultura i 
Economia”
Organitza Sant Cugat Empresarial
Sant Cugat del Vallès
#ComunitatIMPULSA

21/10 - VI IMPULSA CULTURA
Teatre Casino L’Aliança del Poblenou
#ComunitatIMPULSA

4/11 - Les TIC: Eix de la 
transformació econòmica i social
Organitza Graustic
CaixaForum Barcelona
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8/11 - Consell de Mecenatge
Palau Güell

 
30/11 - #giving Tuesday - Taula 
rodona: dona i filantropía
Organitza Zohar Consultoria i 
Coordinadora Catalana de Fundacions
Ateneu Barcelonès

30/11 - Preview de l’exposició 
Spanish Landscapes
Col·laboració amb el Gremi de 
Galeristes de Catalunya
Galeria Artur Ramon Art
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ALIANCES

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021



A petició del Patronat de la Fundació s’han contactat diferents escoles de 
negoci per poder mostrar el valor transformador de la cultura, no només a 
nivell econòmic, si no també social, intel·lectual i territorial als futurs dirigents 
d’empreses. En aquesta línia, s’ha firmat conveni amb EADA i IESE, amb qui 
s’estan duent a terme diferents accions. 

També s’ha continuat impulsant la signatura de convenis de col·laboració amb 
institucions culturals amb qui poder fer xarxa i col·laborar de manera activa. 
Amb cadascuna de les aliances es treballa un pla d’activitats conjuntes amb 
diferents propostes, accions i objectius.

S’han incorporat com a col·laboradors aquest 2021: 

Tech Barcelona 
Eada Business School 
Cercle de Cultura
IESE Business School 

COL·LABORADORS DE LA FUNDACIÓ
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COMUNICACIÓ

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021



Mitjans de  
comunicació
La Fundació treballa al llarg de tot l’any la seva presència als mitjans de 
comunicació per ser un referent envers la situació de la cultura, el compromís 
de l’empresariat català amb el sector i l’impuls d’una nova Llei de Mecenatge. 
En aquest sentit, la Fundació ha augmentat la notorietat de marca davant la 
societat civil i les empreses, i ha fidelitzat els seus diferents públics interns. 

7 
butlletins

informatius
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Xarxes Socials
La Fundació ha publicat totes les seves activitats a Twitter, Facebook, LinkedIn 
i, per primera vegada, també a Instagram. Amb l’ús de les xarxes s’ha pogut 
incrementar molt la notorietat de la Fundació arran de les següents accions:

S’ha generat debat amb altres actors del sector, relat viu i cobertura en directe 
de les activitats dutes a terme.

S’han mantingut i creat les etiquetes:

#ComunitatIMPULSA
que empara els 180 projectes que han passat pel Programa IMPULSA CULTURA 
els darrers anys, ajudant-los en la difusió de les seves pròpies activitats i oferint-
los continguts d’utilitat.

#NovaLleiDeMecenatge i 
#PlataformaPelMecenatge
amb què la Fundació ha volgut sumar adherits a la plataforma que liderem per 
reunir el consens i la implicació dels sectors cultural, social i d’investigació i 
recerca en el desenvolupament d’una llei d’incentius fiscals per a la participació 
de la societat civil en les activitats d’interès general.

TWITTER  

1.652 
agradaments

2.663
seguidors

1.226
mencions

170K 
impressions

487
piulades

3.218
interaccions
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FACEBOOK  

INSTAGRAM 

LINKEDIN 

1.581 
agradaments

1.607
seguidors

715
interaccions

1.373 
agradaments

461
seguidors

1.446
interaccions

Des de comunicació i direcció s’ha decidit unificar els perfils que tenia la 
Fundació sota un únic perfil d’empresa per tal de poder començar a treballar 
sota una estratègia específica en aquesta xarxa:

23.811 
impressions

606
seguidors
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MEMÒRIA 
ECONÒMICA

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021



NATURALESA DE LA DESPESA

ORIGEN DELS RECURSOS

Prestacióde serveis

5.965 €

Excedent exercici

873 €

Subvencions públiques

130.440 €

Activitats

205.132 €

Patrons i mecenes

207.500 €

Estructura i personal

137.900 €

Total ingressos
343.905 €

Total despesa
343.032 €
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+34 93 412 31 43
info@fundaciocatalunyacultura.cat

fundaciocatalunyacultura.cat
 @fcatcultura


