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1. Presentació 
 
El  gran  èxit  aconseguit  a  Catalunya  en  experiències  recents1  del  que  s’anomena  crowdfunding  o,  en 
català,  micromecenatge  demana  parar  una  atenció  especial  a  les  possibilitats  d’aquest  sistema  de 
finançament col∙lectiu a través d’Internet. El micromecenatge es presenta com un complement —no un 
substitut— als  sistemes de  finançament  tradicional que, en  la  situació de  crisi econòmica  i  financera 
actual,  s’ha  convertit  en  una  alternativa  real  per  contribuir  a  finançar  iniciatives  de  molt  diverses 
disciplines. El 2012 el volum estimat dels fons recaptats a través d’aquest sistema a tot el món era de 
2.700 milions de dòlars,2 dels quals un 35 % corresponia a les plataformes europees, només per darrere 
dels Estats Units. El 2013 es calcula que el volum global dels fons recaptats haurà arribat fins als 5.100 
milions de dòlars. 
 
Tot i que per ara les dades que s’extreuen del funcionament global del micromecenatge apunten cap a 
un  creixement  indiscutible  de  l’activitat  —als  Estats  Units  ja  es  parla  pròpiament  d’indústria  del 
micromecenatge—, les plataformes de finançament col∙lectiu encara tenen alguns obstacles que hauran 
de  ser  resolts  en  els  temps  que  vénen.  A  Europa,  la  qüestió més  prioritària  és  aconseguir  un marc 
normatiu que  reguli  l’activitat del micromecenatge, en  la qual  la Comissió Europea hi està  treballant 
actualment.3 Als Estats Units, aquest és un aspecte que el govern  ja ha  impulsat amb  la  JOBS Act del 
2012, una llei que té per objectiu donar seguretat als petits inversors que vulguin aportar finançament a 
petites i mitjanes empreses. 
 
Amb tot, la informació aquí presentada és indicativa. A data d’avui existeix nombrosa informació sobre 
el micromecenatge,  i  una  gran  quantitat  de  les  dades  prové  de  portals web  dedicats  a  l’activitat  o 
d’informes  de  consultories  privades.  Tot  i  així,  encara  no  existeixen  estudis  oficials  que  es  puguin 
prendre com a referència objectiva a l’hora de valorar l’estat del micromecenatge a Catalunya, Europa i 
el món. 
                                                            
1 Ara, 15/03/2013. 'L'endemà' entra al 'top 5' mundial dels projectes que més diners han recollit a través del micromecenatge. 
2 Massolution Crowdfunding Industry Report 2012. 
3 Injuve, 07/10/2013. La Comisión Europea propone legislar el “crowdfunding”. 
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2. El micromecenatge: un finançament alternatiu per a iniciatives culturals 
 
A escala europea, l’Estat espanyol és un dels països en què aquest sistema de finançament col∙lectiu ha 
arrelat amb més  força. El micromecenatge  s’està consolidant com una  font de  finançament paral∙lela 
davant  la reducció de  les aportacions econòmiques dels governs autonòmics  i dels ajuntaments,  i  fins 
ara els projectes amb més èxit de recaptació col∙lectiva han estat els vinculats amb la cultura i la creació. 
El micromecenatge ha proliferat especialment a Catalunya, que és la comunitat autònoma d’origen de la 
majoria de  les plataformes  i en  la qual es presenten més campanyes. Segons dades dels fundadors de 
Verkami, la principal plataforma de micromecenatge de l’Estat espanyol i nascuda a Mataró, Catalunya 
és una potència mundial en micromecenatge i és líder al sud d’Europa.4 
 
El 2012, el departament d’innovació audiovisual del web de Radiotelevisió Espanyola (RTVE), el RTVE.es 
Lab, va fer una anàlisi del funcionament del micromecenatge cultural a  l’Estat espanyol5 a partir de  les 
dades  de  Verkami.  Es  van  tenir  en  compte  els  projectes  acollits  per  la  plataforma  catalana  des  del 
desembre del 2010  fins a  l’octubre del 2012, 761 en  total. Més de  la meitat d’aquests projectes, un 
52 %, estaven localitzats a Catalunya, a qui seguien la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana.  
 
A partir d’aquestes dades, RTVE.es  Lab  també va elaborar un mapa  interactiu amb el qual es podien 
analitzar algunes de les tendències del micromecenatge a l’Estat. Entre les campanyes amb més èxit s’hi 
trobaven, en primer  lloc,  les que  feien  referència a projectes editorials,  seguides de  les de projectes 
musicals; mentre que la categoria que menys funcionava era la de festivals —de 19 campanyes, només 3 
van aconseguir la recaptació demanada. Per categoria de projectes presentats, els més nombrosos eren 
els que estaven relacionats amb la música, i, en segon lloc, els projectes cinematogràfics. Quant a taxa 
d’èxit, les dades mostraven que els projectes que demanaven un major pressupost tendien a aconseguir 
el seu objectiu amb més freqüència que no els projectes econòmicament menys ambiciosos. 
 
Aquestes dades permeten fer una lectura positiva de la relació entre el micromecenatge i els projectes 
culturals. Un dels motius principals és la proximitat que propicia el micromecenatge entre el creador i el 
seu públic. No només es tracta d’una via de finançament, sinó que s’ofereix al mecenes l’oportunitat de 
participar en un projecte massiu a canvi d’una petita participació, que, a més, és molt senzilla de fer. Per 
aquest motiu  és molt  important  la  presentació  i  el  seguiment  que  es  fa  del  projecte  per  part  dels 
emprenedors, ja que l’èxit de la seva iniciativa pot dependre molt d’una comunicació i relació correctes 
amb els seus mecenes.  
 
La  visibilitat mediàtica  és  una  condició  per  a  la  popularitat  i  l’èxit  de  les  grans  campanyes,  tal  com 
apunta  l’estudi  d’X.net  Experiències  de  crowdfunding  a  l’Estat  espanyol  i  Catalunya:  principals 
característiques, reptes i obstacles.6 El micromecenatge funciona bé en aquelles iniciatives que tenen la 
seva pròpia comunitat o que aconsegueixen fer‐se populars, mentre que per als projectes culturals amb  

                                                            
4 RAC1−El món a RAC1, 27/06/2013. Micromecenatge d’èxit assegurat. Entrevista a Jonàs Sala. 
5 RTVE.es, 09/10/2012. ¿Funciona el crowdfunding cultural en España? 
6 X.net; Caparrós, Silvia, 2012. Experiències de crowdfunding a l’Estat espanyol i Catalunya: principals 
característiques, reptes i obstacles. 
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una  proposta  més  experimental  i/o  minoritària  continuarà  essent  important  l’existència  d’un 
finançament públic, a risc de no obtenir capital per dur‐se a terme. 

 
3. Catalunya, referència en micromecenatge 
 
Com s’ha comentat anteriorment, Catalunya és la comunitat de l’Estat que concentra una major activitat 
de  micromecenatge,  tant  pel  que  fa  a  les  plataformes  com  als  projectes  que  s’hi  presenten.  En 
l’actualitat, hi ha nombroses plataformes que funcionen segons diferents models de recaptació de fons, 
i  des  del  2010  cada  any  n’han  anat  apareixent  de  noves.  Algunes  de  les  més  populars  són  la  ja 
mencionada  Verkami,  però  també Goteo  i  totSuma,  que  a  continuació  es  desenvoluparan  amb més 
detall. Altres plataformes que operen des de Catalunya són Bihoop, Lemon Fruits, Potlatch, Progeggt o 
Worldcoo. 

 

3.1. Verkami 
 
La catalana Verkami, creada el 2010 per Joan, Adrià i Jonàs Sala —un pare i dos fills de Mataró—, és avui 
la  plataforma  principal  de  l’Estat  espanyol. Defineixen  la  seva  iniciativa  com  a  “crowdfunding  per  a 
amants de  la  creació”,  i entre els projectes que  ajuden  a  finançar  acullen  fins  a  vint  categories:  arts 
escèniques, música,  llicències  lliures,  fotografia,  jocs,  films,  infantil,  llibres  i publicacions,  il∙lustració  i 
còmic,  art,  periodisme,  documental,  DIY,  alimentació,  esdeveniments,  ciència,  videojocs,  disseny, 
tecnologia  i artesania. Tal com s’indica al seu web, amb una aplicació que ofereix  les xifres en  temps 
real, a finals del desembre del 2013 i a tres anys de la seva posada en marxa, Verkami ha aconseguit: 
 
‐ Una recaptació de 8,25 milions d’euros, 
‐ Ajudar a finançar 1.704 projectes amb èxit, 
‐ La participació de 210.295 mecenes, 
‐ Una taxa d’èxit del 70,47 %, 
‐ Una mitjana de 39,88 euros per contribució. 
 
Els creadors de Verkami consideren Catalunya una potència mundial en el camp del micromecenatge, i 
la seva plataforma, una referència a Europa pel volum de  la seva activitat.7 Jonàs Sala, cofundador de 
Verkami, atribueix  l’èxit que el micromecenatge està  tenint a Catalunya al  tarannà emprenedor de  la 
cultura  catalana,  amb  una  gran  tradició  d’iniciatives  d’associacionisme.  Així mateix,  la  productora  i 
directora de cinema  Isona Passola, que  la primavera del 2013 va publicar a Verkami el seu projecte per a  la 
pel∙lícula  L’Endemà  —rècord  de  recaptació  de  la  plataforma—  també  es  refereix  al  caràcter 
associacionista català8 com una de les claus de l’èxit de la campanya. 
 

                                                            
7 ElPuntAvui.cat, 11/07/2013. “Catalunya és una potencia en micromecenatge”. Entrevista a Jonàs Sala. 
8 Karma Peiró. Historias de una periodista digital, 15/10/2013. Isona Passola: L’experiència del crowdfunding amb L’Endemà 
va ser brutal. 
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Entre les campanyes amb èxit més destacades de Verkami s’hi troba, en primer lloc, la de la pel∙lícula de 
Passola, que en 40 dies va aconseguir sobrepassar l’objectiu inicial de recaptació de 150.000 euros i va 
arribar  fins  als  348.830,  de  manera  que  es  va  convertir  en  rècord  de  recaptació  a  Europa.  Altres 
projectes destacats  amb  èxit  són  el del  còmic Brigada, que  va  aconseguir  50.063  euros  superant  els 
39.000 euros inicials; el de la pel∙lícula Tots els camins de Déu, que va arribar als 32.887 euros superant 
els  32.670  inicials,  i  el de  la pel∙lícula  El Dietista, que  va  superar  lleugerament  els  25.000  euros que 
demanava. 

 
3.2. Goteo 
 
Llançada al novembre del 2011, Goteo és una iniciativa promoguda per la Fundación Fuentes Abiertas i 
creada per  l’organització Platoniq que ha pres  “crowdfunding  the  commons”  com a  lema. Es defineix 
com una xarxa social de finançament col∙lectiu i de col∙laboració distribuïda, que té com a particularitat 
que  les  iniciatives a  impulsar  tinguin  llicències  lliures o obertes que contribueixin al desenvolupament 
del procomú (coneixement lliure). Es tracta d’una plataforma per a la inversió de “capital regadiu”, és a 
dir, en projectes amb finalitats de caràcter social, cultural, científic, educatiu, tecnològic o ecològic, que 
generin noves oportunitats per a  la millora constant de  la societat  i  l'enriquiment dels béns  i recursos 
comuns. Goteo es proposa ser una via de finançament alternativa a l’Administració i a l’empresa privada 
per tal de reactivar, així, el paper coresponsable de la societat civil. 
 
Goteo també té posada en marxa les convocatòries de “capital d’irrigació”, és a dir, una borsa d’inversió 
social amb aportacions d’institucions públiques, empreses i altres entitats privades com a complement a 
les aportacions individuals. A l’abril del 2013 es va iniciar el primer experiment pilot d’aquesta iniciativa, 
i  al  llarg  de  l’any  hi  han  participat  institucions  com  la Universitat  Politècnica  de  Catalunya  (UPC),  la 
Universitat Internacional d’Andalusia o el Govern d’Extremadura. 
 
En el balanç de l’activitat 2013 de la plataforma, aquesta ha superat la xifra de 35.000 usuaris i el milió 
d’euros recaptats des del seu inici. Entre els projectes finançats al llarg d’aquest any, Goteo ha impulsat 
el finançament d’iniciatives diverses com la impressora 3D Foldarap (52.835 euros), l’espai sociocultural 
autogestionat  La  Hormiga  Atómica  (32.491  euros)  o  l’eina  diagnòstica  per  a  leucèmies  i  limfomes 
iniciativa de la UPC i l’Hospital Clínic de Barcelona (14.615 euros).  
 

3.3. totSuma 
 
Nascuda a Barcelona el 2013,  totSuma és una de  les plataformes de micromecenatge més  recents de 
Catalunya.  El  seu  fet  diferencial  dins  de  l’activitat  del  finançament  col∙lectiu  és  la  seva  vocació  de 
construcció nacional catalana. Els  impulsors són Albert Plana, Joan Camp  i Roger Lloret,  i defineixen  la 
seva  plataforma  com  “l’eina  que  faci  possible  finançar  tota mena  de  projectes  que  comparteixin  un 
mínim comú denominador de voluntat de progrés i sobirania pel país”.  
 
Les categories de projectes que s’hi poden presentar són: audiovisual, campanyes, defensem  la  terra, 
drets civils, editorial, esport, llengua, mitjans, música, social i teatre. Des del seu llançament, totSuma ha 
aconseguit  finançar  33  projectes  amb  èxit,  ha  reunit  3.166  aportacions  i  ha  recaptat  105.383  euros 
(dades del desembre 2013).  
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Entre algunes de les campanyes amb èxit, destaquen la del llibre de fotografies Warcelona. Una història 
de violència, del fotògraf i il∙lustrador Jordi Borràs, que va recaptar 6.346 euros dels 5.500 necessaris; la 
campanya de Sobirania Fiscal, engegada per l’Assemblea Nacional Catalana (ACN), que va sobrepassar el 
seu  objectiu  de  10.000  euros;  o  la  del  Correllengua  2013  al  Principat  i  Catalunya  Nord,  de  la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), que va aconseguir els 5.000 euros demanats. 
 

4. El micromecenatge a l’Estat espanyol 
 
Les primeres plataformes de  finançament  col∙lectiu a  l’Estat espanyol van aparèixer a  finals del 2010 
amb  la creació de Verkami  i Lánzanos, aquesta darrera apareguda a Toledo. Totes dues van  seguir el 
model  de  micromecenatge  basat  en  la  recompensa,  inspirat  en  iniciatives  com  la  nord‐americana 
Kickstarter, apareguda el 2009. Actualment, la quantitat de plataformes de micromecenatge a tot l’Estat 
oscil∙la al voltant de  les noranta,9  i entre  les principals hi ha Verkami, Goteo  i Lánzanos. Aquestes tres 
plataformes acullen campanyes de categories diferents, però hi predominen les que estan relacionades 
amb projectes de cultura i creació. En aquest sentit, si bé en un inici el micromecenatge era un sistema 
minoritari al qual solien recórrer artistes i creadors habituals que buscaven la manera d’autofinançar els 
seus projectes creatius, avui la pràctica s’ha estès i hi recorren molts més petits emprenedors.  
 
Una de les iniciatives de referència aconseguides a l’Estat espanyol és el de la pel∙lícula El Cosmonauta, 
de  la productora  i distribuïdora Riot Cinema. El projecte d’aquesta pel∙lícula  s’inicia el 2009, quan els 
joves  Nicolás  Alcalá,  Bruno  Teixidor  i  Carola  Rodríguez,  estudiants  de  Comunicació  Audiovisual  de 
Madrid, van  idear el rodatge d’un  llargmetratge finançat, essencialment, a través de micromecenatge. 
Després de quatre anys, al maig del 2013 van aconseguir estrenar el film, que finalment va aconseguir 
rodar‐se amb les aportacions de 4.500 persones i empreses, que van arribar als 420.000 euros. 
 

5. Models de micromecenatge: recompensa, donació, inversió i préstec 
 
Actualment, Nord‐amèrica i Europa són les indústries principals de micromecenatge de tot el món, però 
en  cadascuna  funcionen millor models  diferents  de  finançament  col∙lectiu.  En  general,  es  tendeix  a 
relacionar  el  micromecenatge  amb  la  petita  aportació  econòmica  d’un  particular  a  un  projecte 
desconegut per una qüestió d’afinitat, però en aquest acte de donació existeixen diferents matisos. Així, 
mentre  que  a  Europa  més  de  la  meitat  de  plataformes  funcionen  seguint  el  model  basat  en 
recompenses (o reward‐based), és a dir, aquell en què l’individu aporta diners a una campanya a canvi 
d’una  recompensa normalment material; als Estats Units el model més habitual és el que es basa en 
donacions (o donation‐based), en el qual  les aportacions es fan a canvi de res  i només per  la voluntat 
d’aportar.  
 
Les diferències a cada àrea geogràfica poden tenir explicacions diferents, però la raó principal és el marc 
jurídic existent en cada país al voltant d’aquesta activitat. Sobretot en el cas del micromecenatge basat 
en la inversió (o equity‐based), un model creixent tant als Estats Units com a Europa que és avui un dels 
més considerats com a via de finançament alternatiu per a petites i mitjanes empreses (o start‐ups). Per 
aquest model en particular, en què les aportacions econòmiques són més elevades, la posada en marxa 

                                                            
9 Crowdacy, 04/11/2013. Guía completa de plataformas crowdfunding en España. 
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d’un marc jurídic que en reguli el funcionament resulta fonamental.10 Com s’ha comentat anteriorment, 
als Estats Units el 2012 es va aprovar la JOBS Act del 2012; a Europa, la Comissió Europea tot just s’està 
plantejant l’elaboració d’una regulació del micromecenatge per crear un marc únic europeu. 
 
Els quatre models de micromecenatge actius en l’actualitat són els següents: 
 
A. Micromecenatge basat en recompenses (reward‐based crowdfunding):  

‐ És  el model més  habitual,  en  què  l’emprenedor  que  necessita  finançament  per  al  seu  projecte 
ofereix, a canvi, una recompensa material, sovint la primera edició del mateix producte finançat.  

‐ És  molt  freqüent  en  projectes  d’àmbit  cultural,  ja  que  a  més  d’oferir  un  retorn  en  forma  de 
recompensa,  crea  un  vincle  directe  entre  el  creador  i  el  seu  mecenes,  qui  pot  seguir  el 
desenvolupament de tota la campanya i de la producció. 

‐ Algunes de les plataformes més conegudes a escala internacional són la ja mencionada Kickstarter o 
Indiegogo. A l’Estat espanyol, la plataforma líder d’aquest model és Verkami, seguida de Goteo. 
 

B. Micromecenatge basat en donacions (donation‐based crowdfunding):  

‐ És el model en què els particulars fan una aportació econòmica a un projecte o a una causa, sense 
esperar rebre’n res a canvi.  

‐ Es fa servir principalment en projectes d’àmbit social sense ànim de lucre. Canalitza la recaptació de 
diners tradicional en iniciatives d’aquest tipus —com les ONG— però a través de plataformes web. 
És el model més popular als Estats Units. 

‐ Una de  les plataformes més conegudes a escala  internacional és Kiva. A  l’Estat espanyol, OXFAM 
Intermón  té un  apartat  al  seu web  en  el qual  es poden  fer donacions  (Iniciativas  solidarias),  i  la 
plataforma  Taracea,  de  la  Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología  del  Ministeri 
d’Economia  i  Competitivitat,  treballa  per  aconseguir  donacions  per  a  projectes  de  divulgació  de 
ciència i innovació. 
 

C. Micromecenatge basat en la inversió (equity‐based crowdfunding):  

‐ És el model en què  l’emprenedor que necessita  finançament per al seu projecte ofereix accions a 
canvi  d’aportacions  de  capital.  Els  mecenes,  en  comptes  de  rebre  una  recompensa  material, 
esdevenen inversors del projecte.  

‐ Es considera una opció viable per  finançar petites empreses o start‐ups, és a dir, noves empreses 
vinculades amb les tecnologies de la informació i la comunicació. En alguns països que ja tenen una 
legislació favorable al desenvolupament d’aquest model, com als Països Baixos, aquest model s’ha 
convertit en una via  real per a moltes noves empreses  i una alternativa a  la  inversió  tradicional a 
través dels Business Angels o “àngels inversors”. 

‐ És el model que aconsegueix  recaptar  les majors quantitats de  fons per projecte. Del  total de  les 
iniciatives que el 201111 van recórrer a aquesta via per finançar‐se  i ho van aconseguir amb èxit, el 

                                                            
10 Universo Crowdfunding, 04/10/2013. Crowdfunding y startups. 
11 Massolution. 
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21 % havien demanat 250.000 dòlars o més, mentre que només el 6 % dels casos que demanaven 
10.000 dòlars o menys els van obtenir.  

‐ A  escala  internacional,  una  de  les  plataformes  de  referència  és  SeedUps,  i  a  escala  europea,  la 
neerlandesa Symbid. A Catalunya, una de les noves plataformes d’aquest model és Bihoop.12 

 
D. Micromecenatge basat en préstecs (lending‐based crowdfunding):  

‐ És  el model  en  què  l’emprenedor  que  necessita  finançament  per  al  seu  projecte  rep  un  préstec 
format per diverses aportacions de particulars. El mecenes es  converteix en prestador a canvi de 
rebre uns interessos, i de recuperar l’import sencer del seu préstec al final de l’operació. També es 
coneix com a crowdlending. 

‐ A l’Estat espanyol, dues de les plataformes de crowdlending són Arboribus i Comunitae. 
 
Actualment,  la majoria de plataformes aposten per obrir‐se al mercat  internacional  i ajudar a finançar 
campanyes d’arreu del món. Així, plataformes com Kickstarter o Verkami,  tot  i operar des dels Estats 
Units i Catalunya, respectivament, acullen projectes de tots els països. 
 

6. Funcionament del micromecenatge: l’èxit d’un sistema democràtic 
 
Les  dades  de  l’informe  elaborat  per  la  consultora  nord‐americana  Massolution  el  2012,13  citat 
anteriorment, s’han pres com a referència en nombrosos webs dedicats al micromecenatge per avaluar 
el creixement de  l’activitat en els darrers cinc anys (2007‐2012). Segons aquest  informe,  l’expansió del 
micromecenatge al  llarg d’aquest quinquenni és  indiscutible, no tan sols pel que fa al volum econòmic 
sinó  també  a  l’auge  de  plataformes  que  s’hi  dediquen  a  tot  el món —a  finals  del  2012,  s’estimava 
aproximadament en 536 el nombre de plataformes de micromecenatge arreu del món; unes 300 de les 
quals  a  Europa.14  En  aquest  sentit,  resulta  també  d’interès  consultar una  infografia  elaborada per  la 
plataforma nord‐americana GoGetFunding, a partir de  les dades de  l’informe de Massolution  i d’altres 
portals de referència. 
 
Davant  d’aquestes  dades,  es  podrien  valorar  diverses  raons  per  les  quals  el  micromecenatge  s’ha 
assumit  ràpidament  com  a  sistema  alternatiu  de  finançament  pel  conjunt  dels  individus.  Però  si 
s’observa ràpidament el funcionament d’aquest sistema  i el paper que hi tenen els seus actors —molt 
lligat a  la democràcia participativa que  l’arribada del Web 2.0 va possibilitar—, es podria destacar que 
un dels factors del seu èxit és la senzillesa amb què el procés es duu a terme.  
 
Com  bé  desenvolupa  l’estudi  d’X.net  Experiències  de  crowdfunding  a  l’Estat  espanyol  i  Catalunya: 
principals  característiques,  reptes  i  obstacles,15  en  el  funcionament  del  micromecenatge  hi  ha  tres 
agents fonamentals:  
 

                                                            
12 TV3−3/24.cat, 24/01/2013. “Crowdfunding” com a sortida a la crisi. 
13 Massolution Crowdfunding Industry Report 2012. 
14 European Crowdfunding Network, 2012. The European Market.  
15 X.net; Caparrós, Silvia, 2012. Experiències de crowdfunding a l’Estat espanyol i Catalunya: principals 
característiques, reptes i obstacles. 
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A. L’emprenedor o creatiu, és a dir, aquell que busca finançament per al seu projecte. 

B. Els finançadors (o mecenes, inversors o prestadors), aquells que aporten fons. 

C. La plataforma  tecnològica, és a dir,  la que  facilita el contacte entre uns  i altres, duu a  terme  les 
tasques de selecció dels projectes i ofereix assessorament als emprenedors.  

 
Tots tres agents operen en un marc d’accés universal, simple, ràpid i participatiu, que ofereix a l’individu 
la capacitat de participar en el procés de creació d’un projecte pel qual sent afinitat. D’aquesta manera, 
l’individu  se  sent  implicat  en  un  projecte  col∙lectiu  que  pot  arribar  a  ser  possible  gràcies  a  les 
aportacions de gestos com el seu. A més, es tracta d’un sistema democràtic entès també com a sedàs, és 
a dir, que és el col∙lectiu qui, amb el seu gest d’aportació,  funciona com un  indicador de  l’interès  i  la 
demanda per determinats projectes. 
 
En l’actualitat, de projectes se’n poden trobar de més petits —com ara, ajudar a finançar el primer disc 
d’un  cantautor— o bé de més  ambiciosos que  representen  tot un  repte  col∙lectiu.  Seria  el  cas de  la 
pel∙lícula espanyola El Cosmonauta, que va  ser pionera a  intentar  ser  finançada gairebé únicament a 
través de micromecenatge, o la campanya iniciada pel Museu del Louvre de París per ajudar a finançar 
col∙lectivament la restauració de l’escultura de la Victòria de Samotràcia.16 Casos com aquest darrer, en 
què  una  institució  pública  com  el  Louvre  recorre  al  finançament  col∙lectiu  per  recaptar  fons  dels 
ciutadans,  podrien  despertar més  reticències  si  passessin  a  esdevenir  habituals. No  obstant  això,  la 
campanya Tous mécènes! ha estat tot un èxit i en quatre mesos gairebé ha aconseguit el seu objectiu: 
recaptar 1.000.000 d’euros. 
 
Els punts principals d’una campanya de micromecenatge són els següents: 
 
A. Proposta de projecte. L’emprenedor presenta el seu projecte a  la plataforma que s’adapta més al 

seu perfil. A partir d’aquí, aquesta n’estudia la viabilitat i decideix tirar endavant o no la campanya. 
Com que la popularitat del micromecenatge ha fet créixer el nombre de projectes que es presenten, 
en l’actualitat les plataformes treballen també com a assessors: aconsellen els emprenedors com fer 
que la seva campanya pugui tenir més èxit. 

B. La campanya. Cada plataforma té establert un període durant el qual les campanyes estan obertes 
per rebre el  finançament de particulars, que és el mateix per a tots els projectes. Aquest varia en 
funció del model de plataforma, però de mitjana oscil∙la entre  les  cinc  i  les deu  setmanes,  i  són 
habituals  les  campanyes de 40 dies. Un  cop passat aquest  termini,  si  la  campanya ha aconseguit 
recaptar  l’import  que  s’havia marcat  com  a  objectiu,  al  finançador  se  li  descompta  la  quantitat 
aportada i l’emprenedor rep la suma de les aportacions. Si no ho aconsegueix, al finançador no se li 
descompten els diners i l’emprenedor no rep res. 

C. Despeses de  l’emprenedor. Per cada projecte que es finança amb èxit,  la plataforma es queda un 
tant  per  cent  de  la  xifra  recollida.  La  mitjana  general  és  d’un  8 %,  però  en  països  en  què  el 
micromecenatge ha  agafat popularitat  aquest percentatge  és  inferior. A Catalunya, per  exemple, 
Verkami  cobra  pels  seus  serveis  un  5 %  +  IVA,  que  només  s’ha  de  pagar  si  el  finançament  del 
projecte s’aconsegueix. Altres despeses que s’han de tenir en compte són les de les passarel∙les de 

                                                            
16 ElPaís.com, 29/08/2013. El Louvre recurre al ‘crowdfunding’ para restaurar la ‘Victoria’. 



Estudis | Núm. 32  | Febrer 2014 

 

9 

Una aproximació al micromecenatge: Catalunya, Europa i el món 

pagament,  és  a  dir,  les  comissions  bancàries  sobre  les  aportacions  rebudes  amb  targeta,  i  les 
comissions sobre les aportacions rebudes a través de PayPal. També cal preveure el cost que tindran 
les  recompenses  als  mecenes  i  les  despeses  d’enviament  d’aquestes  recompenses,  per  això 
l’assessorament de les plataformes resulta fonamental per adequar la viabilitat de les campanyes. 

 
7. Orígens del micromecenatge: de l’Irish Loan Fund a Kickstarter 
 
Nascut  en  el món  anglosaxó  a  finals de  la dècada dels noranta,  el micromecenatge  funciona des de 
diferents  plataformes web  a  tot  el món  que  ofereixen  un  servei  de micromecenatge  amb  diferents 
orientacions  i finalitats. Actualment,  la  informació disponible a  la xarxa sobre  la història  i  l’evolució del 
micromecenatge  és  nombrosa  i  diversa,  però  pàgines  especialitzades  com  Social  Media  Week, 
CrowdClan  o Mashable  coincideixen  a  recollir  que  entre  les  iniciatives  primitives  que  han  inspirat  el 
sistema actual s’hi  troben projectes com  l’Irish Loan Fund, un programa  iniciat per  l’escriptor  irlandès 
Jonathan  Swift  al  segle  XVIII  que  feia  préstecs  a  famílies  de  les  àrees  rurals  amb  pocs  recursos;  o  el 
Grammen Bank, endegat a principis dels anys vuitanta per l’economista bengalí Muhammad Yunus i que 
va  rebre  el  Premi Nobel  de  la  Pau  el 2006. D’un  caràcter diferent,  la  campanya que  el  1885  Joseph 
Pulitzer va engegar al  seu diari New York World per  finançar, amb èxit, el pedestal de  l’Estàtua de  la 
Llibertat de Nova York17 ha estat considerada també una experiència pionera en l’àmbit del finançament 
col∙lectiu. 
 
Més recentment, entre les primeres iniciatives modernes de micromecenatge, vehiculades ja a través de 
les plataformes web,  s’hi  troben ArtistShare  (2003), en què artistes de  renom  fan una  crida als  seus 
seguidors per finançar els seus projectes; Kiva (2005), la primera plataforma web de microfinançament 
social,  i Kickstarter  (2009), que avui és  la plataforma de  finançament de projectes creatius més gran  i 
popular,  considerada  la  iniciadora  dels  sistemes  de micromecenatge més  estesos  en  l’actualitat.  En 
aquesta  s’inspiren  bona  part  de  les  plataformes  nascudes  a  Europa  i  també  les  que  han  aparegut  a 
l’Estat espanyol, com Verkami o Lánzanos (totes dues del 2010). A Catalunya,  iniciatives solidàries com 
La Marató de TV3 (1992) també han estat pioneres del que avui s’entén per finançament col∙lectiu.   
 
 

8. El terme crowdfunding 
 
 Crowdfunding és un terme anglès format per les paraules crowd, ‘multitud’, i funding, del verb to fund, 
és a dir,  ‘finançar’. El 2006, Michael Sullivan, creador del projecte fundavlog, va fer servir per primera 
vegada el terme per referir‐s’hi.  
 
El  TERMCAT  recull  aquest  mot  sota  l’entrada  catalana  micromecenatge,  inclosa  dins  de  les  àrees 
temàtiques d’economia  i de  finances,  i n’ofereix  la definició  següent: «Sistema de  finançament d'una 
iniciativa empresarial o d'un projecte de creació basat en petites aportacions d'un ampli col∙lectiu de 
persones,  generalment  per  mitjà  d'un  lloc  web,  les  quals  reben  alguna  mena  de  compensació 
relacionada amb el projecte que es finança». Per a la denominació d’aquest terme també es presenten 

                                                            
17 BBC News Magazine, 24/04/2013: The Statue of Liberty and America's crowdfunding pioneer. 
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les formes finançament col∙lectiu, finançament compartit, mecenatge col∙lectiu o mecenatge compartit. 
En llengua castellana s’utilitzen micromecenazgo o financiación en masa. 
 
El crowdfunding, però, no ha de ser confós amb el crowdsourcing —en català, proveïment participatiu—, 
és a dir, «la pràctica, normalment d'una organització, consistent a obtenir serveis, idees o continguts per 
mitjà  d'una  crida  a  la  participació  voluntària  d'un  públic  ampli,  generalment  a  través  d'Internet» 
(TERMCAT). 
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