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Con la colaboración de:

MECENATGE I 
PATRIMONI CULTURAL 
JORNADES SOBRE EL FINANÇAMENT
PRIVAT A LES CIUTATS PATRIMONI



S
ón ja 25 els anys de viatge del Grup de Ciutats Patrimoni de 
la Humanitat, aliança que des del municipalisme ha gene-
rat i genera sinergies en defensa de les 15 ciutats espanyo-
les incloses a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNES-

CO: Alcalá d’Henares, Àvila , Baeza, Càceres, Còrdova, Cuenca, 
Eivissa, Mèrida, Salamanca, Sant Cristóbal de la Laguna, Santiago 
de Compostel·la, Segòvia, Tarragona, Toledo i Úbeda. En aquest 
període, el Grup s’ha distingit tant per la defensa del Patrimoni 
en el sentit ampli (des de les restes arqueològiques als valors im-
materials) com per la seva imbricació en ciutats que avancen cap 
al futur. Queda doncs clara l’aposta a favor de la sostenibilitat, la 
salvaguarda del llegat cultural i la doble projecció, cap a l’àmbit 
internacional i cap al segle XXI.

La prolífica activitat del Grup no només s’ha centrat en la promo-
ció i posta en valor de les 15 ciutats que l’integren. S’ha treballat 
intensament en la reflexió de les problemàtiques patrimonials i 
socials, generant fòrums de debat, participant en trobades de ges-
tió i estudi, organitzant seminaris, tallers i editant documents com 
els llibres blancs en diferents camps, un veritable corpus doctrinal 
a l’hora de entendre la gestió i protecció de les nostres ciutats en 
el marc de la sostenibilitat i la convivència del Patrimoni amb el 
dia a dia i la projecció cap al futur.

En aquest context, i en el marc de l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural, se celebra a Tarragona del 11 al 13 de juny el seminari 
sobre Mecenatge i Patrimoni Cultural, el qual es centra en un tema 
de clar interès i activitat en creixement: el finançament privat en 
el Patrimoni Cultural, precisament en una època de canvis im-
portants a tots els nivells, on cada dia es veu més necessària la 
implicació no només de les empreses i mecenes, sinó també de la 
Societat civil. S’obren doncs unes jornades de reflexió i propostes 
que sens dubte seran d’interès per a tots nosaltres.



PROGRAMA 

Dia 11: dilluns

20:00 h. Recepció dels participants del Grup Ciutats. Acte al saló 
de plens de l’Ajuntament.

20:30 h. Visita nocturna a la ciutat.

Dia 12: dimarts

9:00 h. Lliurament d’acreditacions. 

9:30 h. Inauguració del Seminari. 

10:00 h. Ponència. La visió del mecenatge i l’esponsorizació 
privada des de l’Estat. 

Borja Álvarez. Subdirector general d’Indústries Culturals i Mece-
natge. Secretaría d’Estat de Cultura.

10:30 h. Ponència. Esponsorització i mecenatge a França.

Olivier Poisson, antic inspector general de Monuments històrics 
del Ministeri d’Afers Culturals, Govern de França.

11:00 h. Ponència. Mecenatge i patrocini, la visió des de la 
Generalitat de Catalunya.

Elsa Ibar, subdirectora General del Patrimoni Cultural, Departa-
ment de Cultura.

11:30 h. Pausa cafè.

12:00 h. Taula rodona. Tres exemples de gestió local en cultura i 
patrimoni, empreses i fundacions. 

Façana de la universitat de Salamanca. Carlos Prieto, director de 
la Fundació del Patrimoni Històric Santa Maria la Real.



Projecte de conservació i manteniment integral de les Muralles 
d’Eivissa. Josep Tur, Regidor de Patrimoni, y Rosa Gurrea, tècnic 
de Patrimoni, ajuntament d’Eivissa.

Tarragona, cultura i patrimoni. Joan Josep Marca, president de la 
Fundació Privada Mútua Catalana.

13:00 h. Ponència: Orientacions per la sostenibilitat i l’impacte. 
Una visió des de les fundacions.

Eduardo del Rio, Responsable de formació i estudis de l’Asocia-
cion Española de Fundaciones.

13.30 h. Debat.

14:30 h. Dinar lliure.

16:00 h. Ponència: El mecenatge i els seus efectes en el Patrimoni: 
la inversió de Repsol al Molinete (Cartagena) com a paradigma.

José Miguel Noguera, (Universitat de Murcia), responsable del 
Parc Arqueològic del Cerro del Molinete.

16:30 h. Ponència. Un gran projecte de mecenatge, la Funda-
ción Iberdrola i la il·luminació d’edificis històrics.

Carmen Recio, Responsable de les Àrees d’Art i Cultura de la 
Fundació Iberdrola.

17:00 h. Taula rodona. Tres exemples d’actuació en ciutats 
Patrimoni de la Humanitat.

Fundació Huerta de San Antonio, Úbeda. Nicolás Berlanga Mar-
tínez. president de la fundació Huerta de San Antonio.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, Cáceres. Jesús Zamora, 
Director de Proyectes i Inversions, y Álvaro Matud,  Director 
Acadèmic i de relacions institucionals.

Fundació Juanelo Turriano. Daniel Crespo, investigador de la 
Fundació Juanelo Turriano, y Claudia de Santos, regidora de 
Turisme i Patrimoni de l’ajuntament de Segòvia.

18:00 h. Debat.  

19:00 h. Fi de la jornada.

20.30 h. Visita a un assaig de colla castellera.



Dia 13: Dimecres

9:30 h. Taula rodona: Visions diverses, objectius comuns: la vi-
sió de l’administració, de les institucions i de l’associacionisme 
cultural.

José Fernando Chicano, interventor general de l’Ajuntament de 
Tarragona.

Alberto Campo, Director de Desarrollo Fundación Albéniz.

Bárbara Cordero Bellas, Coordinadora General d’Hispania Nostra.

10:30 h. Ponència. Mecenatge al museu del Prado. 

Marina Chinchilla, directora ajunta d’administració, museu del 
Prado.

11:00 h. Pausa cafè.

11:30 h. Ponència. Mecenatge i acció social al monestir de 
Poblet, fundació Populus Alba. 

Lluc Torcal (O. Cist), procurador general de l’Ordre del Císter.

12:00 h. Taula rodona: projectes europeus i mecenatge.

Chloé Campo de Montauzon, delegada general de l’Associació 
Francesa de Béns Patrimoni Mundial.

Catherine Arteau, presidenta de l’Fundacion Territoirs, Cultural 
landscapes, l’Association jurisdiction Saint-Emilion. França.

Kerstin Manz, cap de divisió de la Comissió Alemanya per a la 
UNESCO.

13:00 h. Ponència final. Livio Garuccio, Responsable de parte-
nairat del Centre Patrimonio Mundial de la UNESCO-París.      

13:30 h. Conclusions i cloenda.



Lloc de celebració:

Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Arquitecte Rovira, 2, 43001 Tarragona

Organització:

Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya
Ajuntament de Tarragona

Amb la col·laboració:

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 
Secretaría d’Estat de Cultura

Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament de San Cristóbal de la Laguna

Port de Tarragona. Autoritat Portuària de Tarragona.
Fundació Smart Tarragona Mediterranean City

Càtedra de Smart Cities, Universidad Rovira i Virgili.

Dirigido a:

Técnicos de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España y profesionales interesados en la materia 

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA (PLACES LIMITADES): 
seminariomecenazgo@ciudadespatrimonio.org

MÉS INFORMACIÓ:
www.ciudadespatrimonio.org

S’expedirà certificat d’assistència


