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FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA I DISTRICTE CULTURAL (AJUNTAMENT DE 

L’HOSPITALET) 

 

Organització: Ajuntament de L’Hospitalet (Districte Cultural / Promoció Econòmica / 

Planificació Estratègica) + Fundació Catalunya Cultura 

 

EL PAPER DE LES EMPRESES EN EL TEIXIT CULTURAL D’UN MUNICIPI. EL DISTRICTE 

CULTURAL DE L’HOSPITALET COM A PARADIGMA. 

 

Volem reunir representants del teixit econòmic de l’Hospitalet, un municipi que acull 

un nombre molt important de corporacions multinacionals i d’empreses d’un gran pes 

al nostre país i que, alhora, es distingeix per haver posat la cultura com a pla estratègic 

de regeneració i desenvolupament econòmic i social amb el projecte Districte Cultural. 

 

De la mà del Districte Cultural, creat en el mateix moment en què es va constituir la 

Fundació Catalunya Cultura, volem contrastar la visió macroeconòmica que tenen 

aquestes empreses amb la realitat microeconòmica que es genera en l’àmbit local des 

de la cultura.  

 

Partim de la idea que l’empresa és un element de fortalesa territorial que s’expandeix 

cap al món, i que la cultura és l’expressió d’aquesta fortalesa que atrau l’atenció del 

món cap a un punt territorial concret, per posar sobre la taula aquesta doble dimensió 

(“macro” i “micro”), tant a nivell econòmic com cultural, i analitzar l’impacte social que 

suposa el seu vincle i com es poden reforçar. 

 

Ho volem debatre amb persones representatives del món empresarial vinculat amb 

L’Hospitalet, amb empresaris que formen part de la Fundació Catalunya Cultura i amb 

agents culturals i empreses creatives de L’Hospitalet.  
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Programa:  

 

9.30h    Albert Mercadé (conductor) dona la benvinguda i   

  presenta l’acte: 

- Maite Esteve (directora FCC) +  

- David Quirós – Tinent d’alcaldia de l’àrea d’educació, 

innovació i cultura 

 

10h –11.15h    Debats i reflexions + torn de preguntes 

  

  PONENTS TAULA 

• Eloi Planes / President executiu de Fluidra i President de 

la Fundació Catalunya Cultura – MODERADOR 

• Guillermo Muñoz, CEO Grupo Empresas Gram 

• Elisabet Parés - Presidenta de la comunitat El Distrito.  

• Marc Martí / CEO de Marc Martí 

 

 TEMES DE DEBAT:   

 

A) Motivacions de l’empresa privada a finançar projectes culturals. A nivell fiscal i a nivell 

qualitatiu, quins beneficis aporta. Estat actual de la Llei de Mecenatge.  

  

B) Impacte econòmic i social del vincle entre les empreses i la cultura. Com reforçar-lo i 

quines iniciatives poden ajudar a enfortir i ampliar aquest suport de l’empresa cap a la 

cultura. (Segell d’Empresa Compromesa amb la Cultura).  

  

C) Cas d’èxit de L’Hospitalet de Llobregat  - Quin és el contrast de la visió 

macroeconòmica que tenen les empreses amb la realitat microeconòmica que es genera 

en l’àmbit local des de la cultura. Paradigma de L’Hospitalet de Llobregat 

que és seu de grans empreses, i on des de les institucions locals s’ha apostat per 

la creació d’un hub cultural com a estratègia economica i de cohesió social.   
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11.25h – 12.30h Elevator Pitch  

Metodologia: presentació de 6 projectes: 3 del DC, 3 de FCC (5 

minuts/projecte).   

Projectes DC:  

1. MOBA - Festival de Mosaic Contemporani de Barcelona. Presenta: Nevenka Pavic 
(Asociación Cultural La Gloria Factoría de Arte y Karakter Studio) 

2. MÒDUL. Presenta: Esteban Marín (Fundación Contorno Urbano 
3. Planta Uno-Trànsit Projectes. Espai d’investigació en Cultura. Presenta Tomás 

Guido. 
4. Taller de Tecnologies de l’Espectacle – TTC. Presenta Martín Culetto.  

Projectes FCC: 

1. Festival Revela't: és un festival de fotografia analògica que va començar al 

Maresme però que ha fet camí cap a L'Hospitalet. Ens interessa que pugui 

explicar per què L'Hospitalet. Així, reflectim com la creació del Districte Cultural 

atrau talent cultural a la ciutat generant riquesa.  

2. 48h Open House: a través de l'arquitectura i amb una programació itinerant, 

aconsegueixen acostar la ciutat als seus habitants. Ens interessa que puguin 

explicar com utilitzen la cultura com a instrument.  

3. Pallapupas: projecte social i cultural d'aportar somriures als malalts d'hospitals. 

És un projecte amb una estratègia de patrocini molt potent, i és un cas d'èxit. 

Ens interessa que puguin parlar de com atrauen les empreses a col·laborar amb 

ells.  

 

 

12.30h – 12.40h  Cloenda de l’acte:  

• Albert Mercadé - Conclusions 

• Enric Crous – President d’Honor de 

la Fundació Catalunya Cultura  

• David Quirós – Tinent d’alcaldia de l’àrea d’educació, 

innovació i cultura 

 

12.40h    Fi de l’acte 
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Calendari:  

Dilluns 14 de febrer, de 9.15h a 13.15h.  

  

Lloc:  

Auditori del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala  

  


