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La Fundació

Programa de patrocini
i mecenatge

La Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859 neix el
23 de maig de 2013 per adaptar-se i respondre a una nova
realitat social, fixant-se unes noves fites en base a un nou
projecte.
La Fundació es constitueix amb la voluntat d’administrar
els fons de l’obra social de l’antiga Caixa d’Estalvis de
Sabadell, de la que vol esdevenir hereva, amb la fidelitat als
principis que han configurat la seva actuació en el decurs
de la història i adequant-los a les noves circumstàncies.
La Fundació desenvolupa una actuació, caracteritzada
per la diversitat i complementarietat, en els àmbits social,
cultural, formatiu, cívic i de promoció mediambiental, directament o mitjançant la col·laboració amb entitats i
institucions, amb ànim de participar activament en la vida
social i cultural del territori.
La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, creada per adaptar
Unnim Caixa a la Llei 9/2012, del 25 de juliol, de modificació
del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya,
té en el Patronat el seu òrgan de govern i administració,
d’acord amb els Estatuts. La Fundació està inscrita en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb
el número 2.769 per resolució de la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya el 13 de juny de 2013.

Façana principal de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 ofereix una programació estable d’arts plàstiques, arts escèniques, tallers
educatius, circuïts mediambientals i visites als edificis modernistes, entre d’altres actuacions, amb continguts i formats
innovadors que, sota aquesta oferta diversa, singular i de
qualitat, aplega un públic heterogeni i nombrós.
Actualment per a poder continuar oferint aquests serveis
i organitzant aquesta programació necessita però de la
col·laboració d’empreses i institucions del país. Per aquest
motiu, us presentem aquesta proposta de patrocini i
mecenatge que, evidentment, pot emmotllar-se a les
vostres necessitats i expectatives.

Saló Modernista

Tu també pots ser mecenes i formar part d’una fundació
hereva d’una entitat amb més de 150 anys d’història i un dels
símbols del progrés i de la cultura de la ciutat i la comarca,
a canvi d’avantatges diversos, cessió de sales, publicitat o bé
com a donacions amb contraprestacions fiscals. Esperem
que compartiu amb nosaltres aquest projecte il·lusionant i
engrescador.
Vidriera del Saló Modernista
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EQUIPAMENTS, PROGRAMACIÓ I SERVEIS
Seu de la Fundació
Antecedents					
La seu social de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
(c. Gràcia 17, Sabadell) és un exemple arquitectònic del
modernisme català que Caixa Sabadell va encarregar el
1904 a l’arquitecte Jeroni Martorell i Terrats per vestir la
seva nova seu. Aquest edifici fou concebut per allotjar les
dependències de Caixa Sabadell, la seva biblioteca i un
saló d’actes. Ocupa un solar entre mitgeres amb la façana principal al carrer de Gràcia i la posterior a un jardí.
Consta de tres nivells: soterrani, planta baixa i planta pis.
Actualitat					
A la planta baixa, originàriament ocupada per la biblioteca, hi ha allotjada una oficina bancària, així com les
dependències pròpies de la gestió i el govern de la Fundació. A la planta pis, entre altres dependències, hi ha el
Saló modernista, la Sala del Consell i la Sala de la Sagrada Família. Aprofitant tots els elements modernistes
que aquest edifici ofereix, es realitzen visites guiades al
públic fent una descripció detallada de tots aquests, fent
especial menció al significat de cada un d’ells.
Espai Cultura
Antecedents					
L’Espai Cultura (c. d’en Font 1-25, Sabadell) s’ubica en
un edifici modernista encarregat per Caixa Sabadell a
l’arquitecte Jeroni Martorell el 1907. Originalment va ser
edificat per allotjar les aules, els tallers i les dependències de l’Escola Industrial i d’Arts i Oficis de Sabadell, que
hi va tenir la seva seu fins a primers dels anys seixanta.

A partir de llavors va ser remodelat en la seva distribució interior per acollir les dependències de l’Obra Social
de Caixa Sabadell: la biblioteca, els estatges de diverses
entitats culturals de la ciutat, un Auditori i una Sala de
conferències.
Actualitat					
L’Espai Cultura és un espai sociocultural que té com
a referents la innovació i la cultura, i la seva implicació
en la societat actual, amb una especial dedicació a l’art
i l’educació. Disposa de sales d’exposicions, auditoris,
aules, i un jardí amb un amfiteatre. És un espai obert
a la ciutadania dedicat a la difusió, formació i producció de continguts socioculturals, amb una programació
oberta i de qualitat.
La programació d’aquest equipament s’adreça a diferents col·lectius, amb continguts i formats innovadors,
amb la voluntat de fomentar la participació i treballar
en xarxa amb centres, col·lectius i persones amb interessos comuns. Al llarg del curs trobareu exposicions,
tallers, espectacles familiars, activitats per a escoles,
visites als seus edificis, una programació cultural diversa durant els vespres d’estiu al jardí, entre d’altres
propostes. El centre també és un punt de trobada d’altres entitats i organitzacions que utilitzen els diferents
espais (auditoris, sales, aules, amfiteatre, jardí...) per a
celebrar les seves activitats.

Espai Natura
Antecedents					

Dades rellevants de l’any 2014		

Situat al nord de Sabadell (c. de la Prada s/n), l’Espai
Natura ocupa la finca de Can Deu, de 86 hectàrees de
superfície agrícola i forestal. Preservat des de l’any
1964 quan va ser adquirida per Caixa de Sabadell per
protegir-la de l’especulació urbanística, tot transformant-lo en un Centre d’Activitats Ambientals.

Activitats realitzades a l’Espai Cultura:
			 489 activitats

Actualitat					
L’Espai Natura comprèn el bosc de Can Deu, un espai
protegit destinat a la conservació del medi i al lleure
dels ciutadans, l’església de Sant Vicenç de Verders,
recuperada del pantà de Sau per Caixa Sabadell, i la
masia de Can Deu, documentada des de l’any 1415. Actualment, a la masia es troben el Museu de la Vida al
Camp i el Centre d’Educació Ambiental.
En aquest equipament podreu gaudir de tallers per a
públic familiar, activitats i tallers per a escoles i casals
d’estiu, podreu conrear el vostre propi hort ecològic o
celebrar festes d’aniversari o altres esdeveniments en
plena natura. A més, podreu passejar pel bosc de Can
Deu al vostre ritme.
L’Espai Natura és un centre únic dins la Regió Metropolitana de Barcelona donat que combina dins la mateixa
finca:
· Una zona verda formada per un bosc protegit que alhora funciona com a parc periurbà per als ciutadans de
Sabadell i poblacions veïnes.
· Un Centre d’Educació Ambiental amb una oferta d’activitats àmplia i variada, un elevat grau de satisfacció entre el seu públic i capacitat per adaptar-se tant a grans
celebracions com a petits grups.

· Participants a les activitats realitzades a
			 l’Espai Cultura: 81.595 persones
· Usuaris a l’Espai Cultura
(inclou el jardí -182.500-): 264.095 persones
Activitats realitzades a l’Espai Natura:
			 667 activitats
· Participants a les activitats realitzades a
			 l’Espai Natura: 39.662 persones
· Usuaris a l’Espai Natura
(inclou el bosc -150.000-): 189.662 persones
Activitats realitzades per la Fundació
(a la seva seu o a fora): 69 activitats
Usuaris a les activitats realitzades per
la Fundació: 18.327 persones
La Fundació a les xarxes socials:
			
			

Facebook: 1.685 amics
934 “m’agrada”

			

Twitter: 1.088 seguidors

			

Instagram: 209 seguidors

*Dades del 2014

· Un museu etnogràfic modern i fàcilment comprensible
per als visitants; compta amb l’avantatge de trobar-se
integrat dins de la masia de Can Deu.
Actualment, aquest Espai és un veritable centre de referència en educació ambiental, tant per la diversitat de
valors que s’hi apleguen en aquest equipament (naturals, ambientals, etnogràfics) com per la qualitat de les
seves propostes formatives i de lleure.
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La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 busca l’optimització dels recursos –econòmics i materials- de què
disposa mitjançant l’establiment d’acords de col·laboració
o coproducció amb institucions públiques i privades, i
agents culturals i socials del seu entorn, de forma que es
pugui oferir una programació d’activitats i uns serveis de
la màxima qualitat.

Comunicació 					

No obstant, els recursos són limitats i es fa necessària la
recerca de suports econòmics entre el teixit empresarial.
En aquest sentit, s’estableixen tres categories per a les
empreses que aportin recursos a la Fundació:

· Llibret amb tota la programació de la temporada de
la Fundació.

· Signatura del contracte de mecenatge davant els mitjans de comunicació convocats amb els principals
responsables de la Fundació.
El logotip de l’empresa o institució apareixerà de forma destacada en tota la comunicació generada per la
Fundació:

· Quadríptic quadrimestral de l’Espai Cultura i de l’Espai
Natura amb tota la programació.
· Quadríptic de la temporada amb la programació familiar de l’Espai Cultura i de l’Espai Natura.
· Cartelleria per a cada espectacle familiar de l’Espai
Cultura.
· Díptics dels tallers familiars de l’Espai Natura.
· Díptics i cartells d’altres activitats destacades (Festa de
la Primavera a l’Espai Natura, Diada del Llibre a l’Espai
Cultura...).
· Flyer imprés i digital, cartell, full de sala i invitació de
cada exposició a l’Espai Cultura.

Mecenes
Destinat a empreses que desitgin estar vinculades de
forma continuada a la Fundació. Cal realitzar una aportació mínima de 40.000 € amb un compromís de continuïtat
en el temps.

La Fundació Sabadell 1859 ofereix com a contrapretació de col·laboració:

· Dossier pedagògic per a les activitats de l’Espai Cultura
i l’Espai Natura dirigides a la comunitat escolar.
· Tríptic de la programació d’estiu als jardins de l’Espai
Cultura.
· Altres canals: banderoles exteriors edificis, torretes
de carrer, anuncis mitjans, roll-ups...

Relacions públiques				

· Presència del logotip de l’empresa de forma permanent
i visible en els equipaments de l’Espai Cultura i l’ Espai Natura.

· L’empresa o institució disposa dels espais de la Fundació per a la celebració de dos actes institucionals per
any.

· Presència en el monitor televisiu i a la projecció a la
façana del vestíbul de l’Espai Cultura del logotip de
l’empresa.

· Possibilitat d’organitzar una jornada de treball o de
companyonia amb els directius, clients o empleats de
l’empresa a les nostres instal·lacions.

· Presència al web de la Fundació, amb l’enllaç a la pàgina web de l’empresa.

· A més, disposa d’un 50 % de descompte en el lloguer
de les instal·lacions.
· Participació gratuïta en la programació de la Fundació.
· Possibilitat d’organitzar visites privades personalitzades als edificis modernistes tant del carrer Gràcia,
17 com de l’Espai Cultura i a la Masia de Can Deu de
l’Espai Natura.

· Presència a la newsletter i a les xarxes socials.
· Possibilitat de posar vídeos facilitats per l’empresa al
monitor televisiu del vestíbul de l’Espai Cultura.
· Possibilitat de projectar el logotip de l’empresa a l’inici
dels actes realitzats als auditoris per la Fundació.
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Patrocinadors
Destinat a empreses que prefereixen recolzar uns dels
equipaments de la Fundació o una línia de programació. Aquestes han de realitzar una aportació mínima de
20.000€.

Col·laboradors
· Quadríptic de la temporada amb la programació familiar de l’Espai Cultura i de l’Espai Natura.
· Cartelleria per a cada espectacle familiar de l’Espai
Cultura.
· Díptics dels tallers familiars de l’Espai Natura.

La Fundació Sabadell 1859 ofereix com a contrapretació de col·laboració:
Relacions públiques				

· Díptics i cartells d’altres activitats destacades (Festa de
la Primavera a l’Espai Natura, Diada del Llibre a l’Espai Cultura...).

· L’empresa o institució disposa dels espais de la Fundació
per a la celebració de dos actes institucionals per any.

· Flyer imprés i digital, cartell, full de sala i invitació de
cada exposició a l’Espai Cultura.

· A més, disposa d’un 35 % de descompte en el lloguer
de les instal·lacions.

· Dossier pedagògic per a les activitats de l’Espai Cultura
i l’Espai Natura dirigides a la comunitat escolar.

· Participació gratuïta en la programació de la Fundació.

· Tríptic de la programació d’estiu a l’Espai Cultura.

· Possibilitat d’organitzar visites privades personalitzades
als edificis modernistes, tant del carrer de Gràcia,17
com de l’Espai Cultura i a la Masia de Can Deu de
l’Espai Natura.

· Altres canals: banderoles exteriors edificis, torretes
de carrer, anuncis mitjans, roll-ups...

Comunicació					

· Presència del logotip de l’empresa de forma permanent
i visible en els equipaments de l’ Espai Cultura i l’Espai Natura.

· Signatura del contracte de patrocini davant els mitjans
de comunicació convocats amb els principals responsables de la Fundació.

· Presència en el monitor televisiu i a la projecció a la
façana del vestíbul de l’Espai Cultura del logotip de
l’empresa.

El logotip de l’empresa o institució apareixerà en tota
la comunicació generada per la Fundació:

· Presència al web de la Fundació, amb l’enllaç a la pàgina web de l’empresa.

· Llibret amb tota la programació de la temporada de
la Fundació.

· Presència a la newsletter i a les xarxes socials.

· Quadríptic quadrimestral de l’Espai Cultura i de l’Espai
Natura amb tota la programació.

Destinat a empreses que volen participar puntualment
amb la programació de la Fundació. Aquesta aportació
pot ser econòmica o en espècies.

La Fundació Sabadell 1859 ofereix com a contrapretació de col·laboració:
Relacions públiques				
· L’empresa o institució disposa dels espais de la Fundació
per a la celebració d’un acte institucional per any.
· A més, disposa d’un 25 % de descompte en el lloguer
de les instal·lacions.

Anfiteatre de l’Espai Cultura Antiga Caixa Sabadell 1859

· Participació gratuïta en la programació de la Fundació.
· Possibilitat d’organitzar visites privades personalitzades als edificis modernistes de l’Espai Cultura i a la
Masia de Can Deu de l’Espai Natura.
Comunicació					
· Nota de premsa amb fotografia als mitjans de comunicació informant de l’acord.
El logotip de l’empresa o institució apareixerà en la
següent comunicació generada per la Fundació:
· Llibret amb tota la programació de la temporada de
la Fundació.

Auditori 3 de l’Espai Cultura Antiga Caixa Sabadell 1859

· Quadríptic quadrimestral de l’Espai Cultura i de l’Espai Natura amb tota la programació.
· Quadríptic de la temporada amb la programació familiar de l’Espai Cultura i de l’Espai Natura.
· Tríptic de la programació d’estiu a l’Espai Cultura.
· Presència del logotip de l’empresa de forma permanent
i visible en els equipaments de l’ Espai Cultura i l’Espai Natura.
· Presència en el monitor televisiu i a la projecció a la
façana del vestíbul de l’Espai Cultura del logotip de
l’empresa.
· Presència al web de la Fundació, amb l’enllaç a la pàgina web de l’empresa.

Sala d’exposicions de l’Espai Cultura Antiga Caixa Sabadell 1859

Les empreses o institucions que formin part d’aquest
programa de mecenatge estaran puntualment informades de tot allò que succeeixi a la Fundació i als
seus equipaments, tant per escrit com en format
digital, per si en volen fer difusió entre els seus
associats o clients.
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Avantatges fiscals del mecenatge
Segons la Llei 49/2002, de 23 de desembre de Patrocini
i Mecenatge, permet deduir:
· Les entitats que tributin per l’Impost de Societats, el
35% de l’import aportat.
· Els contribuents que tributin per l’Impost de la Renta
de les Persones Físiques, el 50% fins a 150€
(per a l’exercici 2016 serà el 75%) i la resta el
27,5%. (per a l’exercici 2016 serà el 30%).
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