
 

 
 

 

 

Manifest de la Comissió de les Fundacions de Cultura de la CCF 

La cultura no és un privilegi, la cultura és un dret 

 

Ara que estem en un moment de molta sensibilitat i consciència de la importància que 

mereix la cultura en el context polític i econòmic actual, val la pena recordar que, a 

més de les empreses i de les associacions que treballen en l’àmbit cultural, a més del 

mercat existent i de l’activisme imprescindible, un dels suports més importants a la 

cultura que hi ha a Catalunya i arreu del món són les fundacions, és a dir, les entitats 

sense ànim de lucre que vetllen per un patrimoni amb un objectiu social. No hi ha 

dubte que aquestes entitats també suposen un pes molt rellevant pel que fa a 

l’ecosistema cultural de qualsevol país.   

A Catalunya hi ha un miler de fundacions culturals actives que representen el 53% de 

totes les fundacions registrades al protectorat de la Generalitat. La gestió inclou 1.700 

centres i donen feina a gairebé 20.000 persones, a més de comptar amb unes 18.000 

persones voluntàries. Pel que fa als ingressos per activitat, aquest sector de les 

fundacions factura prop de 900 milions d’euros. Finalment, cal destacar també que el 

patrimoni net de les fundacions culturals és d’uns 2.175 milions d’euros. Actualment 

seria impensable el nostre imaginari cultural, identitari i artístic sense un edifici com La 

Pedrera, sense l’obra de Joan Miró, de Picasso o de Salvador Dalí, sense el llegat de 

Pau Casals, o sense tants projectes filantròpics que incideixen en l’art, en l’educació i 

en el pensament amb un fort impacte social a través d’aquest miler de fundacions 

dedicades a la cultura.   

Totes aquestes xifres constaten que l’acció de les fundacions culturals té un efecte 

directe i indiscutible en aquest àmbit malbaratat per la deficiència pressupostària 

pública i per la incertesa econòmica que s’ha instal·lat després de la crisi del 2008. Les 

fundacions culturals són fruit d’un compromís social adquirit per persones o col·lectius 

que han volgut que el seu patrimoni faci perllongar una obra artística, educativa o de 

recerca que reverteix a tota la societat. És per això que volem afegir la força que 

representen les fundacions en la nostra realitat cultural a la reivindicació d’un augment 

del pressupost públic que es dedica a aquest àmbit. La nostra reivindicació, a banda 

de l’increment que s’hagi de fer des de l’erari públic, es focalitza en una millora en la 

llei de mecenatge que faciliti encara més l’acció de les fundacions donant més 

autonomia a les decisions que podríem prendre els ciutadans sobre els nostres 

impostos, seguint l’exemple de països com França. 

És amb aquesta voluntat de compromís i de participació, que les fundacions culturals 

catalanes, que tenen en la Coordinadora Catalana de Fundacions el seu punt de 

trobada i d’intercanvi de la seva tasca, fan evident la necessitat que es visualitzi cada 

vegada més la seva activitat com a exemple de l’apoderament de la ciutadania. El 



reconeixement del mecenatge com a part vertebral del nostre sistema significa un pas 

endavant per a construir societats sòlides i amb autèntica participació democràtica, 

que considerin la cultura com un dret, no com un privilegi, sinó com el nostre cervell 

col·lectiu. 
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