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FUNDACIÓ MECENATGE I SOCIETAT
“Caius Maecenas”

 
Finalitats i àmbits d’actuació 
 

La Fundació té com objectiu l’assessorament i realització d’activitats d’investigació, docència, 
difusió, i consulting des de i per a l’àmbit del Mecenatge, Patrocini i Esponsorització, així com de 
la RSC . Tant per iniciativa privada com per encàrrec d’empreses mercantils, altres fundacions i 
associacions sense afany de lucre, i Administracions. 
 

Activitats que realitza 
 
 Realització d’Informes Tècnics sobre prospectiva del Mecenatge, Patrocini i Esponsorització (en 

endavant MPE), des de localitats específiques, fins a  comunitats autònomes concretes, l’Estat 
espanyol i altres països. 

 
 Formació general i específica en el camp del MPE, a través de la seva Càtedra de Mecenatge, 

Patrocini i Esponsorització. 
 
 Assessorament a altres fundacions i entitats sense afany de lucre, axí com empreses i 

administracions en l’àmbit del MPE i la RSC. 
 
 Investigació sociològica aplicada al camp del MPE. 
 
 Disseny de sistemes objectius de selecció i avaluació de projectes, així com  els seus resultats, 

susceptibles de suscitar accions de MPE. 
 
 Gestió estratègica de la implantació d’accions de MPE en les organitzacions. 

 
 Realització de Plans Estratègics de Mecenatge “ad-hoc” pels municipis per tal de facilitar 

recursos pels seus projectes, vinculant el teixit empresarial en les accions de desenvolupament 
estratègic i sostenible del municipi. 

 
 Anàlisi organitzacional previ a la implantació d’accions de Responsabilitat Social en l’empresa, 

la fundació, l’Administració o entitat sense afany de lucre. 
 
 Elaboració de comunicacions a l’àmbit del MPE i la RSC (Publicacions, audiovisuals…) 
 
 Realització de difusió tant per mitjans escrits com àudiovisuals d’activitats de MPE empresarial. 
 
 

Càtedra de Mecenatge, Patrocini i Esponsorització 
 
La Fundació acull en el seu si la Càtedra de Mecenatge, Patrocini i Esponsorització , la qual 
aporta els objectius següents: 
 
Oferir al món empresarial un marc d’anàlisi, recerca, assessoria, formació i difusió sobre les 
possibilitats del mecenatge, patrocini i esponsorització com eines d’inclusió en els seus Plans 
Estratègics de Comunicació i adquisició de notorietat, identitat i prestigi social. 
 
 Missió 

Tecnificar la comunicació estratègica afavorint que els recursos que empreses i 
organitzacions poden destinar, tinguin una doble finalitat:  El benfici social de l’acció 
mateixa, i per altre la notorietat, prestigi i confiança social que reverteix a l’entitat que 
actua com a mecenes.  

 
 Visió 

La Càtedra exerceix de pont tècnic entre empresa i projecte, sent els seus valors, el 
tractament ètic dels seus continguts, l’expressió formal més idònea, la 
multiprofessionalitat, i la pluralitat metodològica d’abordatge.  
 

 
 Valors 

 Confiança mutua entre mecenes , receptors del mecentage i institució gestora 
 Ètica en el tracte, en el compromís i en la difusió de resultats 
 Professionalitat de la intervenció 
 Pioners en aquesta activitat amb experiència contrastada 

 

 
Ipredik 
 

L’Institut IPREDIK es troba inserit en el marc de la Fundació Mecenatge i Societat 
“Caius Maecenas”.  Aquest fet li permet a l’Institut des d’un marc no lucratiu, invertir en 
les seves activitats d’investigació, docència i difusió per a millorar la qualitat de vida de 
la nostra societat, i per altra banda poder desenvolupar aquestes activitats a partir 
d’accions de mecenatge, patrocini i esponsorització. 
 
L’ Institut IPREDIK té dues seccions: la personal i l’organitzacional. 
 
En relació a la secció personal s’orienta cap a la prevenció, detecció i intervenció en 
les situacions de crisi des d’una òptica bio-psico-social integrada, abastant tant a la 
persona, com a la parella i/o la família. 
 
La secció organitzacional té com objectiu la detecció, prevenció i intervenció de les 
situacions de crisi en el si de les organitzacions, institucions i àmbits empresarials, tot 
afavorint a través d’una metodologia objectiva la potenciació del benestar i el bon clima 
organitzacional. 

 



 

IPREDIK realitza tasques d’investigació, documentació, docència, difusió i intervenció en 
l’ampli i interdisciplinar àmbit de les situacions de crisis, que poden abastar des de l’àmbit 
de la persona, parella, família, empresa i institució.  
 
Entitats i professionals vinculats amb els objectius 
de la Fundació 
 
La Fundació compta, per a la consecució de les seves finalitats, amb empreses i 
professionals vinculats amb règim de col·laboració, de provada eficàcia i llarga experiència, 
en cadascuna  de les disciplines que conformen les Ciències Socials, de la Salut, 
Econòmiques, Jurídiques i de la Comunicació.  
 
 

Accions realitzades més significatives 
 

 Realització del Primer Llibre Blanc sobre Mecenatge, Patrocini i 
Esponsorització Empresarial a Espanya (juliol 2000) 

 Realització de la Primera Guia Pràctica sobre Mecenatge, Patrocini i 
Esponsorització Empresarial a Espanya (octubre 2000) 

 Realització del Primer Fòrum sobre Mecenatge esponsoritzat per la 
Fundació Mecalux a la Universitat Internacional de Catalunya (2001) 

 Realització d'una Jornada sobre Mecenatge a la Universitat Ramon 
Llull (2004) 

 Disseny del Màster de Mecenatge, Patrocini i Esponsorització 
Empresarial (gener 2005) 

 Recerca sociològica sobre "Ús i consum de les Teràpies Naturals a 
Espanya" (Juny 2008) 

 Llibre Blanc sobre aplicacions i utilitats de les TIC i el teletreball a 
Barcelona ciutat i Catalunya. Disseny d'un model en format urbà i 
rural (Desembre 2008) 

 Disseny, direcció i gestió d'un projecte de difusió de continguts sobre 
salut i alimentació en format de programa de TV. Emissió de 40 
programes a TV3, amb el nom "La salut al cistell" (Maig 2009- juliol 
de 2010) 

 Elaboració del "Llibre Blanc de Valors i Civisme a Catalunya" 
 

Fundación Privada Mecenazgo y Sociedad  
“Caius Maecenas” 
 
 
Fundació Privada Mecenatge i Societat  
“Caius Maecenas” 

 
 
Direcció: 
Francesc Xavier Altarriba 
Dr. en Sociologia. Dr. en Neurociències. Programador Analista 
 

 
 

Ausiàs Marc 92 -  08013 Barcelona Tel 607198 296 
r.cammany@caiusmaecenas.org 

www.caiusmaecenas.org 
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