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Què he vist jo fins ara?

1995 20152008         2011

Evolució

pressupost

= -2,1 M d´EurosCanvi de Gerència
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Què veurem?

1995 20152008         2011

Canvi de Gerència

Evolució

pressupost
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Ingressos propis 2010

129.339 € 5% Publicacions i altres 171.939 € 8%

300.000 € 15% Itineràncies i coproduccions 200.000 € 10%

300.000 € 15% Lloguer d´espais 301.500 € 15%

300.000 € 15% Patrocinis 235.000 € 12%

1.035.822 € 50% Visitants 1.105.222 € 55%

2.065.161 € 100% 2.013.661 € 100%

2010 2011
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Què he vist jo fins ara? Per què ho he vist? 

1. Crisi econòmica .  <<Tardor 2008>>.

2. La Crisi va arribar per sorpresa .

3. I en un moment sense polítiques públiques madures .
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1. Crisi Econòmica

D’on venim?

Unes circumstàncies econòmiques irrepetibles. 15 an ys.

� El creixement global de l’economia espanyola
� La conformació de grans corporacions empresarials
� L’aparició d’una nova classe directiva i accionarial
� L’abundància en els comptes públics

Què he vist jo fins ara? Per què?



Què he vist jo fins ara? Per què?

• Les grans transformacions dels darrers 15 anys.

� Les transformacions tecnològiques
� Les transformacions en l’economia vs l’economia del 

coneixement.., 
� Les transformacions en el patrocini i el mecenatge. 

(1a llei és del 1994, ampliada el 2002.., amb 
determinades disfuncions, p.ex abús de les 
fundacions per temes fiscals)

� Les transformacions en la mobilitat de persones, low 
cost o AVE, de 20ML de persones al 2000 a 35 ML al 
2009 a Catalunya.
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Què he vist jo fins ara? Per què?

• Les grans transformacions dels darrers 15 anys..., i 
BCN // CAT ha fet els deures???

� Barcelona és una de les 5 ciutats predilectes per fer 
negocis o estudiar.

� Qualitat de vida, 1a en alguns rànquings.
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Què he vist jo fins ara? Per què? 

2. Per sorpresa

= ajustos dràstics, tard i malament
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Què he vist jo fins ara? Per què? 

3. Sense polítiques públiques madures

Calen? Sí, i tant. 

Visió de futur i visió compartida.

Per compartir visió, primer cal compartir.
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Què he vist jo fins ara? Per què? 

Què són “polítiques públiques madures”?

� Són polítiques públiques
� Són estratègies compartides. 
� És lideratge compartit.
� És independència radical en l’execució de 

l’estratègia.
� És avaluació constant en aquesta 

independència.
� És diàleg constant de gestió del sistema.
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Què més cal? 

1. Col·laboració público-privada

2. Polítiques fiscals que afavoreixin la col·laborac ió
privada

3. Incentivar noves pràctiques de mecenatge

4. Eficiència, eficàcia, TRANSPARÈNCIA en la gestió i  
orientació a l’usuari.

5. Gestió del talent. 

6. Fer front a la “bretxa tecnològica”
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Què més cal? Col·laboració público-privada

Què és?

� Col·laboració públic-públic

� Des de la coordinació de lo públic-públic cap a la 
col·laboració público-privada
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Què més cal? Polítiques fiscals que afavoreixin la 
col·laboració privada

Nova Llei de Mecenatge

� Una millor consideració fiscal de les contribucions 
privades representa el millor instrument per afavorir 
un major finançament; 

� És el contrapès ideal al retall en les subvencions 
públiques? ...., si!!!!!

� ...., i a més representa el millor mecanisme per un 
major compromís del sector privat; i, a més a més, 
sembla que ningú s'oposa, més enllà de la 
prevenció natural de tot Ministeri d‘Hisenda.
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Què més cal? Incentivar noves pràctiques de mecenatge

Tot per inventar (o reinventar)
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Què més cal? 

Eficiència, eficàcia, TRANSPARÈNCIA en la gestió i 
orientació a l’usuari.
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Què més cal? 

Gestió del talent 
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Què més cal? Superació de la bretxa teconològica
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Fotografia: museus i arxius

Concentració o xarxa? Al MACBA ens interessa promoure la idea 
d’una maduresa integral del sistema que ens faria acceptar a 
diferents institucions i instàncies una responsabilitat compartida. 

Que la Fundació Miró es cuidi del fons de Joaquim Gomis és una 
excel·lent notícia. Que el MNAC pugi assegurar la conservació de part 
dels fons d’Oriol Maspons és un fet que només podem celebrar amb 
entusiasme, perquè entre  institucions germanes ens hem d’entendre 
per a dur a terme projectes organitzats amb criteris científicament 
impecables i expressats amb la major elegància possible. Crec que 
aquest és el repte: anar d’allò que és senzill cap allò que és 
complex.

Un cas pràctic 
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