
FundacióCatalunyaCultura



Amb la col·laboració de

Segell d’Empresa  
Compromesaamb laCultura
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Constituïda el 2014, neix amb la voluntat d’impulsar un
nou marc de col·laboració entre el sector privat, la
societat civil i la cultura.

RAÓ DESER: Impulsar la cultura, el talent i la creativitat com
a via de cohesió i benestar social.

OBJECTIU: Promoure la creació de nous instruments que
permetin desenvolupar la viabilitat i sostenibilitat de la
cultura.

I això només serà possible a través d’una aliançaentre 
culturaiempresa.
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La Fundació Catalunya Cultura, en col·laboració amb 
la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària 
de la Universitat de Girona, crea el Segell 
d’Empresa Compromesa amb la Cultura, un distintiu 
de prestigi davant la societat que vol reconèixer aquelles 
empreses que donen suport a la cultura.
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https://www.youtube.com/watch?v=n5E2uGUFf0w

https://www.youtube.com/watch?v=n5E2uGUFf0w


• a empreses

• amb qualsevol volum de negoci: micro, 
pime o grans empreses

• que donen suport a la cultura en 
qualsevol dels seus àmbits
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El Segell s’adreça:



• Les bones pràctiques de l’empresa

• La vinculació i el suport a la cultura

• L’acció transfomadora amb impacte social

• La identificació amb els valors de la cultura: talent,  
excel·lència, innovació, cohesió social, empoderament,  
pensament crític, creativitat

• La participació activa en un ecosistema que impulsi les
aliances estratègiques en l’àmbit cultural
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Visibilitza i reconeix



El Segell aporta  
a l’empresa

PRESTIGI
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DISTINCIÓ

PROJECCIÓ

SENTIT DE 
PERTINENÇA

ORGULL

CULTURADE  
MARCA

POSICIONAMENT  
ESTRATÈGIC

SINGULARITAT



Procediment d’obtenció

30/9

31/3

Convocatòries
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Sol·licitud al web 
fundaciocatalunyacultura.cat

Procés obert durant tot l’any

Publicació al web

Documents a aportar:
•Memòria
• Justificant taxa

Criteris d’avaluació:
• Lideratge
•Participació
•Qualitat
•Rellevància

Formulari  
online

Procés 
d’avaluació Resolució Favorable Atorgament Aplicació

Període de revisió
Inclou proposta de millora

Vigència 3 anys
Cost 500 €



Sol·licita’l!

Més info:
segell@fundaciocatalunyacultura.cat

Documentació a aportar:
Memòria

Justificant taxa 500 €

Formulari online

Bases de la convocatòria
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mailto:segell@fundaciocatalunyacultura.cat
https://docs.google.com/forms/d/1mpXFr8JRroxOjhInuRg08AQwqXw_hN34F0fAi-p-VBk/edit
https://hundreds-wordpress-uploads.s3.amazonaws.com/fundacio-catalunya-cultura/uploads/2022/02/Bases-obtencio-SEGELL-2022.pdf


PATRONAT

AMB EL SUPORT DE

CONSELL DEMECENATGE

Sr.Enric Crous, a títol personal A títol personal: Sra. Anna Gener,Sr. Albert Collado i Sr. Lluís Coromina
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