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C rec que tots identifiquem el
mecenatge com una activitat
mitjançant la qual algú, el
mecenes, ajuda, col·labora o

dóna suport a un altre, persona o enti-
tat, perquè puguen desenvolupar la
seua activitat, del tipus que siga, la qual
quasi sempre està dirigida també a be-
neficiar els altres. El mecenatge pur és
de tarannà altruista i cal diferenciar-lo
del patrocini, en el qual el patrocinador
busca una rendibilitat, habitualment de
tipus publicitari.

Gai Cilni Mecenàs, conseller polític
de Cèsar August, fou un ric i noble
romà que impulsà a joves talents dedi-
cats a escriure poesia. Acollí a poetes
com Horaci i Virgili, proporcionant-los
tot allò que necessitaven per a prospe-
rar en la seua carrera poètica. Des
d’aleshores el nom de mecenes o mece-
natge va associat a este tipus d’activitats
en favor de la promoció de l’art i dels ar-
tistes, i també, amb el passar del temps,
de la ciència. Durant un ample període
de temps, l’Església va ser l’única insti-
tució que va exercir el mecenatge artís-
tic i cultural donat, aleshores, el seu
monopoli de les activitats intel·lectuals.
El mecenatge modern va aparèixer en el
Renaixement. La vinculació d’un mece-
nes als artistes genials, molts d’ells joves
i que van adquirir gran fama, els aporta-
va prestigi social i polític. Famílies com
els Medici, es rodejaren dels artistes i
humanistes més importants que con-
vertiren Florència en el centre cultural
de l’època. La protecció de les arts passà
a ser una activitat competitiva entre les
ciutats italianes, el papat i les monar-
quies europees. També el nom d’algu-
nes cases nobiliàries i el d’altres perso-
natges d’origen social baix va estar lligat
al dels artistes que protegien gràcies al
mecenatge. Les construccions vaticanes
durant el període de Juli II i de Lleó X,
en les quals s’aglutinaren  l’arquitectura,
l’escultura i la pintura dels millor artis-
tes d’aleshores (Bramante, Miquel Àn-
gel, Rafael), en serien el paradigma.
També s’inicia en esta època l’interés
pel col·leccionisme i durant el Barroc hi
hagué un afany per acumular obres
d’art i objectes de tota mena, la qual
cosa sèrie el germen de museus com els
del Prado o del Louvre. En l’època con-
temporània, es va produir la democra-
tització de l’art amb el trasllat de les
col·leccions reials als museus per al

gaudi públic. La Revolució Industrial
afavorí l’aparició d’una nova classe so-
cial de predomini econòmic, la burge-
sia, formada per empresaris, banquers,
comerciants, industrials i professionals
liberals que van liderar el nou mecenat-
ge contemporani (Morgan, Rothschild,
Carnegie, Rockefeller, Guggenheim,
Thyssen...). En l’actualitat el mecenatge
sol estar fet per organitzacions, públi-
ques o privades, per a la realització de
diferents projectes que necessiten d’ei-
xa ajuda. Una modalitat dels darrers
temps és el micromecenatge o crowd-
fundintg, amb aportacions de diferents
persones o entitats, sovint de baixa
quantitat econòmica, les quals, suma-
des, fan possible el projecte al qual es
pretén ajudar.

A Espanya, el mecenatge, o contribu-
ció del sector privat en la consecució de
fins d’interes general, esta reconegut
mitjançant una normativa a traves de la
Llei / de  de desembre. El fo-
ment de les iniciatives de mecenatge es
substància mitjançant  incentius fiscals
a les donacions i un règim especial de
tributació de les entitats sense ànim de
lucre. El títol III de la Llei regula els be-

neficis fiscals aplicables a donatius, do-
nacions i aportacions fetes a favor de les
entitats beneficiades.

El mecenatge cultural a la Comunitat
Valenciana estava regulat per la Llei
/m de  de desembre d’impuls
de l’activitat i del mecenatge cultural.
Fou la segona llei autonòmica a l’estat
espanyol que es va aprovar en esta ma-
tèria, que ací incloïa també el mecenat-
ge científic i l’esportiu no professional.
L’aplicació de l’esmentada llei, que mai
es va desenvolupar reglamentàriament,
ha tingut un escàs impacte en la socie-
tat valenciana perquè en el seu articulat
no es regulaven aspectes fonamentals
com ara la definició de les persones o
entitats beneficiaries i les modalitats de
mecenatge, ni tampoc mecanismes per
a garantir l’interés social dels projectes
o activitats susceptibles del mecenatge
cultural. Tampoc, aleshores, el Dicta-
men / del Consell Jurídic Con-
sultiu hi fou massa favorable, perquè
considerava que més que una llei parei-
xia un pla o programa d’activitats cultu-
rals.

Un nou Projecte de Llei del Mecenat-
ge Cultural, Científic i Esportiu no pro-

fessional de la Comunitat Valenciana va
ser aprovat, el passat dia  de febrer, pel
Consell perquè les Corts el debaten i el
ratifiquen. A Gandia, el divendres dia 
es va celebrar a la Casa de la Marquesa
el Fòrum Valencià del Mecenatge en Pa-
trimoni Cultural, en el qual dues tècni-
ques de l’Oficina de Mecenatge Cultural
de la Conselleria, María José Rodrigo i
Carmen Llácer, feren una meticulosa
exposició de l’articulat del Projecte de
Llei. En una segona part de la jornada,
diferents ponències situaren experièn-
cies prèvies en la taula: Juan Carlos
Oresnes, director de l’Oficina de Mece-
natge a Navarra; J. L. Jiménez Salvador,
director del Màster en Patrimoni Cultu-
ral de la Universitat de València; Ana
Noguera, en representació del Consell
Valencià de Cultura; José María Segu-
ra, director del Museu Arqueològic d’Al-
coi, i Susana Lloret, directora general
de la Fundació Per Amor a l’Art de Va-
lencia, patrocinadora de la sala d’art de
l’edifici de Bombas Gens.

En l’obertura del Fòrum, l’alcaldessa
de Gandia, Diana Morant, es congratu-
lava que la Conselleria de Cultura ha-
guera escollit nostra ciutat com l’amfi-
triona del Fòrum Valencià del Mecenat-
ge, reforçant nostra nominació de pri-
mera Capital Cultural Valenciana de la
historia, títol atorgat per tot els nostre
passat i present cultural: «Gandia sem-
pre ha estat un dels referents més evi-
dents de mecenatge per la seua condi-
ció de ciutat Borja». I va afegir: «Estem
en condicions de dir que, en estos mo-
ments, la nostra ciutat està totalment
preparada i motivada per al mecenatge,
que farà, sens dubte, que siga encara
més rica en cultura, ciència i esport».
En la taula presidencial, el secretari au-
tonòmic de Cultura, Albert Girona,
confirmava la decisió de la Conselleria
que fóra a la nostra ciutat on començarà
a parlar-se de la futura Llei, i Emili
Aura, director del Centre Internacional
de Gandia de la Universitat de València,
remarcava el paper fonamental de les
universitats públiques en la cultura del
mecenatge.

L’altre dia a Gandia, Ciutat Literària i
dels Borja, Ciutat de la Ciència i de la
Innovació i Capital Cultural Valenciana,
varen parlar la societat civil, la cultural i
l’acadèmica, ara hauran de fer-ho els
polítics per a debatre i ratificar la millor
Llei del Mecenatge possible.
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nLa Gerencia Regional del Catas-
tro, organismo dependiente del
Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, ha accedi-
do a la petición del Ayuntamiento
de Miramar y ha decidido rebajar
un cuatro por ciento los valores

catastrales de los inmuebles del
municipio. Dicha medida tiene el
objetivo de adecuar el valor catas-
tral de las viviendas a su valor real
de mercado y supondrá una reba-
ja en el recibo del IBI de .

El alcalde de la localidad,
Asensio Llorca señaló ayer a tra-
vés de un comunicado que el Mi-
nisterio de Hacienda llevó a cabo
la última revisión de los valores
catastrales de Miramar en el año
 y añadió que «hoy en día, es
un hecho que el precio de los in-
muebles ha variado y, por tanto,
la ponencia de valores elaborada

en aquella fecha no se ajusta a la
realidad actual». 

Para intentar solucionar esta
anomalía, el Ayuntamiento soli-
citó al Catastro hasta en tres oca-
siones la rebaja de dichos valo-
res. En  se consideró una re-
baja del  por ciento, ya reflejada
en el recibo de IBI de , y para
 esa reducción será de un 
por ciento. 

Estas rebajas de los valores ca-
tastrales supondrán una reduc-
ción de los impuestos y tasas a pa-
gar en caso de venta o transmisión
de estos inmuebles. Asimismo, en

el recibos del IBI de  ya se
notó la primera rebaja de los va-
lores catastrales y ahora sucederá
lo mismo con la segunda reduc-
ción en el recibo de .

Con ambas reducciones acu-
muladas en Miramar el recibo del
IBI y de otros impuestos sujetos al
valor catastral de los inmuebles
habrá bajado  puntos en dos
años. «En definitiva, nuestro ob-
jetivo es que los vecinos y vecinas
de Miramar paguen unos im-
puestos lo más proporcionados
posibles a los bienes de los que
son propietarios», expone Llorca.

Hacienda acepta la petición de Miramar y vuelve 
a rebajar un 4 % el valor catastral de los inmuebles
 En los dos últimos años la
reducción a propuesta del
ayuntamiento alcanza la 
cifra del 12 por ciento

n Los vecinos de Simat de la Va-
lldigna reciclaron durante el pa-
sado año . kilogramos de
materiales textiles, según infor-
mó ayer el ayuntamiento en una
nota de prensa. De esta manera,
el consistorio se congratula de
que los ciudadanos «muestren
una vez más que están concien-
ciados con el medio ambiente».
La empresa Texlimca es la que se
encarga de realizar el reciclaje
textil en esta y otras localidades.
Simat de la Valldigna cuenta con
dos contenedores en los que se
pueden depositar ropa o calzado
destinado al reciclaje.

Simat recicla 6.469
kilos de textiles
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