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Pressió per tenir la llei de mecenatge
M. PALAU - BARCELONA

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) i l'Ateneu Barcelonès
han redactat una declaració de compromís amb el mecenatge cultural en la
qual insten el govern de la Generalitat a aprovar “aquesta legislatura” una
llei que construeixi ponts sòlids entre els mons cultural i empresarial. Una
eterna aspiració que mai troba el moment per desencallarse.
El text es va fer públic ahir en el decurs d'un gran acte que es va celebrar a
l'Ateneu amb la presència d'unes duescentes personalitats polítiques,
econòmiques i culturals. Organitzada pel Conca, l'Ateneu i la Fundació
Catalunya Cultura, la trobada va ser una demostració del consens que hi ha a
tots els nivells de la necessitat de donar un impuls molt més decidit a la
cultura del país.
L'acte el va encapçalar el responsable de la missió de mecenatge del
Ministeri de Cultura del govern de França, Robert Fohr, que va detallar amb
entusiasme l'impacte que ha tingut al seu país la llei que es va activar el
2003. França ha multiplicat per vint el número d'empreses que fan
mecenatge; abans n'hi havia 2.000 i ara, 44.000. Dit d'una altra manera:
sense la llei, el mecenatge mobilitzava 150 milions d'euros i ara, 1.200
milions. Tot plegat s'ha aconseguit gràcies a reduccions fiscals que en el cas
de les empreses són del 60% i en el dels particulars, del 66%.
El representant de la Generalitat a l'acte, Pau Villòria, secretari general de
Cultura, va admetre que cal “una bona regulació del mecenatge”. Quant a les
intencions del govern, va dir que treballaran per crear “un marc favorable a
un model de
finançament del sector cultural”, així com que s'aprofundiran “les aliances
entre les institucions culturals i les empreses a tot el territori”.
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