música, territori, creació i acció social

Col·labora amb
La Fàbrica de Lied

Ø Què és La Fàbrica de Lied?

La Fàbrica de Lied és una associació cultural nascuda amb la voluntat de
difondre la cançó, els seus compositors i poetes a través de la
dinamització cultural, la programació de concerts, els projectes
pedagògics i socials, la creació artística i un ferm compromís amb el
territori. Creiem fermament amb els intèrprets km0, interaccionem amb el
teixit local i comarcal, recuperem el patrimoni musical i l’acostem a la
població en general.
Som els organitzadors del Circuit de Lied del Montseny, esdeveniment
que acull a una vintena d’artistes catalans i internacionals, s’estén a una
quinzena de poblacions del Maresme i arriba a un públic de més de 1500
persones.
Organitzem també concerts per a fundacions, institucions, empreses
publiques i privades, ajuntaments, escoles, hospitals, biblioteques i
ateneus, entre d’altres. Destaquem el projecte Prometheus que hem
desenvolupat amb diversos instituts de secundària.
En el si del Circuit de Lied del Montseny organitzem anualment diversos concerts
centrats en la cançó i la veu humana on hi participen artistes locals i de renom
internacional.
Duem a terme les residències artístiques de creació orientades a promoure i
incentivar el potencial creatiu dels joves artistes catalans en totes les disciplines.
Desenvolupem un projecte social orientat a apropar la música a Centres
Hospitalaris de Catalunya amb la realització de diversos concerts anuals.
Desenvolupem eines i propostes pedagògiques orientades a promoure el
coneixement de la cançó catalana, el cançoner popular, el Lied com a gènere
musical i la música en general, col·laborant amb diverses escoles i centres
educatius.

Ø Per què col·laborar amb La Fàbrica de Lied?
Les accions de responsabilitat social corporativa permeten a les empreses
diferenciar-se i augmentar el seu valor social i el seu compromís alhora que es
vinculen amb projectes que incideixen directament en el territori, promouen
valors universals i la cultura..
Col·laborar amb La Fàbrica de Lied vol dir:
1. PROJECTE SOCIAL
Donar suport a un projecte social amb incidència real sobre desenes d’usuaris
(pacients, treballadors mèdics i clínics i familiars)
2. PROJECTE PEDAGÒGIC
Potenciar els projectes pedagògiques que des de l’associació es duen a terme
i incideixen positivament al coneixement de la tradició musical, a la promoció
de la creativitat i les eines relacionals entre joves i infants i a fer de la cultura i la
música un valor pedagògic.
3. CREACIÓ ARTÍSTICA
Promoure la creació artística i dotar les eines necessàries a joves artistas per a la
realització de la seva obra, en consonància i relació amb els valors de la
fundació i la promoció i recuperació del patrimoni musical, a través de
residències artístiques de creació i beques.
3. RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI MUSICAL
Recolzar la tasca de recuperació del patrimoni musical català i europeu a
través de la revalorització, la renovació i la interpretació musical que promovem
i que duen a terme els artistes i músics amb els quals treballem.
6. PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL LIED I LA MÚSICA CLÀSSICA
Promoure el coneixement i la transmissió de la música clàssica i del Lied com a
gènere musical en particular a tots els públics i especialment a les noves
generacions a través de diversos concerts, la organització del Circuit de Lied del
Montseny, transversal i heterogeni pel que fa a la programació i la creació de
propostes artístiques i pedagògiques orientades a aquest objectiu.

El funcionament i la implantació dels projectes artístics, socials, pedagògics i
culturals de La Fàbrica de Lied requereixen d'un suport estable per continuar la
seva tasca d’agent cultural i artístic actiu del territori tot promovent valors
universals a través de la música i l’art.

Ø Quins són els beneficis?
Beneficis directes:
•

Desenvolupament de la responsabilitat social corporativa

•

Vinculació del nom de la vostra empresa a la marca La Fàbrica de
Lied

•

Presència directa de la vostra empresa o marca a tots els
esdeveniments organitzats per La Fàbrica de Lied

•

Presència destacada al web de La Fàbrica de Lied

•

Ressò als mitjans de comunicació amb la presència destacada a
tots els comunicats de premsa i publicacions als mitjans de
comunicació en relació a les activitats de La Fàbrica de Lied

•

Presència activa a les xarxes de La Fàbrica de Lied i esment de
l’empresa o marca a les xarxes dels artistes col·laboradors

•

Utilitzar la frase: “Donem suport a la música i la cultura a través de La
Fàbrica de Lied” a la vostra publicitat i web

•

Activitats exclusives de música per a la vostra empresa

•

Activitats de formació cultural i musical per als treballadors de la
vostra empresa

•

Dinamització cultural i artística de la vostra empresa, institució o
municipi

•

Entrades i invitacions a tots els concerts i activitats organitzades per
part de La Fàbrica de Lied

•
•

Desgravació del 35% en l’Impost de Societats per a donacions
superiors als 150€

Beneficis indirectes:
•

Dotar la vostra empresa de valors de compromís social i cultural

•

Vincular l’empresa als valors del diàleg intercultural, de la promoció
cultural, la recuperació de la cultura popular i la nova creació

•

Vincular-vos amb projectes d’excel·lència a nivell artístic i musical

•

Promoure la confiança entre l‘empresa i la opinió pública

•

Permetre als vostres clients contribuir de forma indirecta en els nostres
projectes socials, concertístics, de creació i pedagògics

•

Reforçar el sentiment de pertenença dels treballadors vers l’empresa
per la seva implicació social i, també, el sentiment de pertenença
de l’empresa mateixa amb el territori

Ø A què es destinen les aportacions de mecenatge?
La Fàbrica de Lied, com a Associació sense ànim de lucre, dedica la totalitat
de les aportacions de mecenatge als seus projectes socials, de creació,
culturals i pedagògics.
Circuit de Lied del Montseny
Cicle de concerts i diverses activitats culturals, artístiques, pedagògiques i de
divulgació entorn el gènere musical del Lied i, per extensió, a la cançó, al
cançoner popular i a la música clàssica. Aquest cicle de concerts es
desenvolupa a una quinzena de poblacions del Montseny entre els mesos de
setembre i desembre de 2020.
Als concerts hi participen músics professionals i de reconeguda trajectòria i
prestigi però també treballem amb músics, artistes i associacions musicals i
culturals del territori tot promovent el talent local.
Els concerts professionals tenen la voluntat de transmetre els valors de la música
clàssica i del Lied així com la força, la bellesa i l'emoció d'aquestes músiques a
un públic ampli i heterogeni, des d’infants i jovent fins a persones grans. És així
com la deslocalització i descentralització d’aquest circuit són característiques
essencials que contribueixen a la difusió de la música.
Un cicle de concerts que es concreta en més de 15 activitats repartides entre
els diversos pobles participants i que acullen a un miler d’assistents i a més de 50
artistes col·laboradors.
Objectius principals
-

Contribuir a la dinamització cultural i artística de la zona i municipis del
Montseny

-

Fer arribar la música a un públic divers i en espais no habituals

-

Promoure el talent local i enfortir el teixit cultural i artístic dels municipis

-

Promoure els valors associats a la música clàssica i al Lied en concret com
són el diàleg intercultural, el respecte per la naturalesa, la sensibilitat
artística
i
l’humanisme.

-

Fomentar el coneixement del repertori clàssic, de Lied i del cançoner
popular català.

-

Promoure la creació artística original i inèdita entre artistes joves a través
de les residències artístiques i els ajuts per a la creació artística i la
programació de propostes alternatives.

Projecte social de La Fàbrica de Lied
El projecte social de La Fàbrica de Lied és una iniciativa inaugurada el 2020
amb l’objectiu d’apropar la música a aquells que més la necessiten, pacients
mèdics i hospitalaris, familiars, usuaris de centres mèdics i treballadors sanitaris.
La Fàbrica de Lied vol ser un actiu compromès amb la societat i desenvolupa
així un cicle de concerts anual a diversos centres mèdics i sanitaris de
Catalunya, apropant-hi així la música clàssica professional.
Fem arribar la música a un dels sectors més desfavorits de la nostra societat i a
uns espais on habitualment no hi arriben aquests tipus d’expressions artístiques.
D'aquesta manera, la música és la protagonista d’un diàleg entre els músics i els
pacients i la música esdevé i actua com un element esperançador i humà.
D'aquesta manera, no només apropem la música a aquestes persones sinó
també diversos gèneres i tradicions musicals oferint una experiència
pedagògica i alhora comunicativa.
Objectius principals:
-

Fer arribar la música a aquells qui més la necessiten

-

Acompanyar a pacients, familiars i treballadors hospitalaris a través
d’interpretacions musicals de qualitat i generadores d’esperança

-

Reivindicar els i les treballadores sanitàries i agrair-los la seva tasca a
través dels concerts

-

Crear programes de concert que siguin alhora pedagògics i s’adaptin
al públic concret de cada hospital, infants, persones grans i segons la
planta, especialització o patologia on van orientats els concerts.

Creació, innovació i residències artístiques
Vinculat amb el Circuit de Lied del Montseny, La Fàbrica de Lied vol apostar
pel talent local, pels joves creadors i per les propostes més atrevides, tot
promovent la creació artística a través de residències artístiques i ajuts a la
creació.
Una residència artística és un espai obert a la creació, amb tots els seus mitjans
tècnics i ofert a una proposta artística concreta perquè s’hi desenvolupar.
Des de La Fàbrica de Lied oferim dues residències artístiques a dues propostes
que, escollides d’entre una convocatòria oberta, creiem que obren el gènere
del Lied a nous llenguatges artístics. Les residències artístiques i ajuts a la
creació volen promoure així l’experimentació i la creació artística partint del
gènere del Lied però sense horitzons, deixant obert el destí final de les
propostes. Els ajuts a la creació doten econòmicament les propostes artístiques
per tal que es puguin desenvolupar correctament.
Les propostes que es generen en el si de les residències artístiques de La
Fàbrica de Lied són posteriorment estrenades al Circuit de Lied del Montseny i
s’afegeixen al catàleg estable de propostes artístiques de La Fàbrica de Lied.
Objectius principals:
-

Donar oportunitat a joves artistes professionals (menors de 35 anys) de
desenvolupar els seus projectes artístics

-

Promoure el diàleg entre disciplines artístiques

-

Obrir el camp de creació i experimentació partint del gènere musical del
Lied

-

Fer arribar el Lied a joves creadors i a noves generacions, renovant alhora
aquest gènere musical i enriquint-lo a través de la transdisciplinareitat

-

Promoure la creació de propostes inèdites i originals

-

Afavorir els creadors i el talent

-

Crear i generar nous públics

-

Ajudar els joves artistes en la seva promoció professional i consolidar les
seves carreres artístiques

Projectes pedagògics de La Fàbrica de Lied
Els projectes pedagògics de La Fàbrica de Lied tenen la intenció d’apropar la
música clàssica i el cançoner i cultura popular als més joves i també
desenvolupar una escola de divulgació de Lied i Cultura Popular per a públics
de totes les edats.
Desenvolupem els projectes pedagògics en l’àmbit de la creació, tot generant
propostes artístiques orientades a joves i infants i que són programades al Circuit
de Lied del Montseny.
Desenvolupem també programes pedagògics per a escoles, institucions
públiques i privades capaços d’incentivar la curiositat dels joves en els diversos
gèneres de la música clàssica, del Lied en particular i de fer-se seves les
tradicions i cançoner popular català. Aquests programes contribueixen també
a la dinamització de centres i espais.
Oferim diverses conferències, xerrades i simposis transversals que, a partir del Lied,
aprofundeixen en temàtiques com el medi ambient, la història, la literatura, la
meteorologia o l’esport. Utilitzem el Lied com a porta oberta per aprofundir en
la seva complexitat i riquesa tot reivindicant també la literatura i poesia a la qual
es vincula i, així, als seus autors.
Objectius principals:
-

Promoure el coneixement del gènere del Lied en tots els públics

-

Desenvolupar propostes i eines pedagògiques i creatives per a joves i
infants

-

Dinamització cultural i artística

-

Promoure la investigació i la divulgació entorn el gènere del Lied

-

Promoure un apropament transversal al gènere del Lied i al Cançoner
Popular

-

Reivindicar i promoure el coneixement d’autors catalans, tant en l’àmbit
compositiu com literari i poètic

RESULTATS DE LES APORTACIONS:
La vostra aportació i col·laboració incideix directament en el correcte
desenvolupament dels nostres projectes i que tenen el següent resultat:
-

La organització de més de 20 concerts professionals i anuals a diversos
municipis dins el Circuit de Lied del Montseny

-

Concerts socials a diversos centre hospitalaris de Catalunya

-

Més de 3000 persones gaudeixen anualment dels concerts que
organitza La Fàbrica de Lied

-

Donem feina i programem a més de 25 músics i artistes professionals

-

Sessions pedagògiques, creatives i participatives amb l’objectiu de
divulgar el gènere del Lied i el Cançoner popular.

-

Apropem la música a un públic divers i heterogeni amb especial
sensibilitat per fer-la arribar a aquells qui més la necessiten

-

La realització de dues residències de creació artística anualment,
promovent així els joves talents artístics

-

Promoció del diàleg intercultural i el coneixement humanista amb els
concerts oferts i els programes proposats

-

La divulgació i reivindicació del patrimoni musical català, dels seus
poetes i els seus autors

-

La dinamització cultural i artística del territori amb la organització de
concerts a més de 15 municipis diferents

-

La cohesió social a través de la música i la cultura tot treballant i
col·laborant amb el teixit associatiu local (corals, institucions,
associacions, empreses de proximitat)

Ø Opcions de mecenatge
OPCIÓ PREFERENT
L’Opció Preferent contempla la col·laboració amb tots els projectes socials,
artístics, de creació i pedagògics de La Fàbrica de Lied. Les contraprestacions
que oferim a l’empresa col·laboradora en aquest pla són les següents:
•

L’empresa col·laboradora tindrà la màxima visibilitat exterior en tots els
actes organitzats

•

El logotip de l’empresa col·laboradora apareixerà en tots els suports de
difusió de les activitats de La Fàbrica de Lied tot garantint així la seva
presència de marca

•

Dret d’ús de la frase “Donem suport a la música i a la cultura de la mà
de La Fàbrica de Lied”

•

Incloure el logotip de l’empresa col·laboradora a la pàgina web de La
Fàbrica de Lied

•

Presència de l’empresa col·laboradora a tots els mitjans de premsa i a
totes les publicacions als mitjans de comunicació

•

Presència destacada de l’empresa col·laboradora a les xarxes socials
de La Fàbrica de Lied i el Circuit de Lied del Montseny

•

Invitacions per a cadascuna de les activitats musicals que organitzem

•

Un esdeveniment exclusiu i corporatiu per a l’empresa col·laboradora

•

Trobada entre artistes i mecenes, especialment per als artistes més
mediàtics

•

Presència de l’empresa col·laboradora en els actes socials i pedagògics
de La Fàbrica de Lied del Montseny

•

Dret a rebre un dossier complet en format digital com a memòria de les
activitats en les que l’empresa col·laboradora ha donat suport amb la
documentació pertinent: vídeos, documents gràfics i notes de premsa

Com participar de l’Opció Preferent? Realitzant una aportació econòmica
superior als 5.000€

OPCIÓ SOLIDÀRIA
L’Opció Solidària contempla la col·laboració exclusivament amb les activitats
socials i pedagògiques de La Fàbrica de Lied, donant suport així als concerts a
centres sanitaris i les diverses activitats de divulgació i educatives orientades a
joves i a tots els públics. Les contraprestacions que oferim a l’empresa
col·laboradora en aquest pla són les següents:
•

L’empresa col·laboradora tindrà la màxima visibilitat exterior en els actes
socials organitzats per La Fàbrica de Lied.

•

El logotip de l’empresa col·laboradora apareixerà a tots els suports de
difusió de les activitats de caràcter social i pedagògic de La Fàbrica de
Lied tot garantint així la seva presència de marca

•

El logotip de l’empresa col·laboradora apareixerà a tots els audiovisuals
realitzats dels projectes socials i pedagògics.

•

Dret d’ús de la frase “Donem suport a la música i a la cultura de la mà
de La Fàbrica de Lied”

•

Incloure el logotip de l’empresa col·laboradora a la pàgina web de La
Fàbrica de Lied

•

El reconeixement verbal als espais de comunicació, entrevistes i mitjans
de comunicació als que te accés La Fàbrica de Lied

•

Presència destacada a la comunicació de totes les activitats i concerts
programats per La Fàbrica de Lied

•

Esment de l’empresa col·laboradora a les xarxes de La Fàbrica de Lied i
el Circuit de Lied del Montseny

•

Una activitat exclusiva d’un dels programes o concerts socials de La
Fàbrica de Lied per a l’empresa col·laboradora

•

Entrades i invitacions als diversos concerts i activitats organitzats per La
Fàbrica de Lied

•

Trobada entre artistes i mecenes, especialment per als artistes més
mediàtics

•

Dret a afegir el nom de l’empresa

•

Dret a rebre un dossier complet en format digital com a memòria de les
activitats en les que l’empresa col·laboradora ha donat suport amb la
documentació pertinent: vídeos, documents gràfics i notes de premsa

Com participar de l’Opció Solidària? Realitzant una aportació econòmica
d’entre 500 a 5000€

OPCIÓ PERSONALITZADA
L’Opció Personalitzada s’adapta a les necessitats, desigs i voluntat de cada
empresa o mecenes, negociant des d’un inici quina és la voluntat i desig de la
persona col·laboradora i teixint acords de col·laboració.
En aquesta opció s’accepta qualsevol quantitat de donatiu i s’estudia en quin
àmbit pot donar més bons resultats o és de major importància.
Pel que fa a les contraprestacions, s’estudia i negocia quines poden ser de major
interès per a la persona o empresa col·laboradora.

Ø

Contacte

Martí Sancliment
Responsable de mecenatge, àrea social i creació de La Fàbrica de Lied
@ lafabricadeliedcreacio@gmail.com
T. +34 617 299 046
Fulvio d’’Angelo
Producció executiva a La Fàbrica de Lied
@ lafabricadeliedproduccio@gmail.com
T. +34 610 339 522
Jordi Mas
President de La Fàbrica de Lied
@ lafabricadelied@gmail.com
T. +34 693 237 151
Assessoria del Bages
Gestió de donacions i mecenatge
@ assessoria@assessoriadelbages.cat
T. +34 938 72 40 01

