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Aquest dijous s’ha constituït la Fundació Catalunya Cultura, plataforma impulsada per un grup de vuit
empreses i el Departament de Cultura que aixoplugarà el mecenatge privat. La seva pretensió és
incentivar la col·laboració entre el sector empresarial i l’àmbit de la creativitat, la innovació i el
patrimoni, amb l’objectiu de trobar noves formes de finançament que permetin impulsar nous
projectes culturals. La Fundació arrenca amb un pressupost de 800.000 euros per al primer any, però
la intenció és que en el segon s’hagi doblat.
Des de la Fundació s’entén que, davant la davallada de recursos públics, cal “repensar” el model de
sostenibilitat del sistema cultural. Al seu parer, no només afecta el pes que tenen les diferents fonts de
finançament dels projectes, sinó també la manera de produir-los i desenvolupar-los. Així, es proposa
un nou marc de col·laboració entre el sector privat i el món creatiu que explori “totes les possibilitats i
capacitats”.
Així, la plataforma vol desenvolupar “nous models de cooperació” entre empresa i cultura, basant-se
en el paradigma open innovation, estratègia empresarial on es combinen el coneixement intern amb
l’extern i s’utilitzen canals d’ambdós per posar en el mercat els productes.
Les vuit empreses impulsores de la Fundació estan representades en el Patronat per Enric Crous,
director general de Grup Damm (que n’és el primer president); Eloy Planes, conseller delegat de
Fluidra (vicepresident); Ferran Rodés, conseller delegat d’Havas Media; Miquel Molins, director
general de Fundació Banc Sabadell; Xavier Gramona, vicepresident de Caves Gramona; Josep
Creuheras, vicepresident de Planeta; Ramon Pastor, vicepresident i director general de Hewlett
Packard, i Lluís Bassat, president de Fundació Carmen i Lluís Bassat. La seu de la Fundació és a
l’Ateneu Barcelonès.
La plataforma està coimpulsada pel Departament de Cultura amb la col·laboració del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i de l’Institut Català de Finances (ICF). Pilar Pifarré,
secretària general de la Conselleria, i Gemma Sendra, vicepresident primera del CoNCA, seran les
encarregades de participar en la iniciativa.
Dinamitzar, finançar i oferir coneixement
En la seva activitat ordinària, la Fundació actuarà com a dinamitzadora de projectes culturals de
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