
Catalunya es situa al capdavant 
del micromecenatge
- La creació catalana de projectes de ‘crowdfunding’ és vuit vegades 

superior a la mitjana espanyola

- Verkami, plataforma líder en micromecenatge, recapta més de 13 
milions d’euros per finançar 2.764 projectes en només 4 anys

- Bamboo Bikes, el nou disc de Mürfila, ‘L’Endemà’ d’Isona Passola i 
‘La Puerta de Ishtar’ han estat els projectes més populars

Mataró, 12 de febrer de 2015

Catalunya aposta fort pel ‘crowdfunding’
Catalunya és actualment la comunitat autònoma líder en micromecenatge amb un total de 
16 projectes de ‘crowdfunding’ per cada 100.000 habitants. Una xifra vuit vegades 
superior a la mitjana espanyola, que es col·loca lleugerament per sobre dels 2 projectes 
per cada 100.000 habitants.

Per darrere de Catalunya, Madrid i València són les comunitats on neixen més projectes 
de micromecenatge segons les dades de Verkami, la plataforma de ‘crowdfunding’ amb el 
percentatge d’èxit més alt del món: el 70% dels projectes publicats aconsegueixen el seu 
objectiu.  
 
En els últims 4 anys (2011-2014), Verkami ha aconseguit més de 13 milions d’euros 
destinats a fer realitat 2.764 projectes culturals en els que han participat un total de 
350.000 mecenes de 124 països diferents. 

Per celebrar aquestes xifres, la plataforma ha elaborat un resum d’aquests quatre anys 
d’història del micromecenatge on es poden consultar totes les dades a nivell estatal i 
també per comunitats  autònomes (número de projectes finançats, número de mecenes, 
euros recaptats i projectes més populars).

http://www.verkami.com/year/2014/ca

El site també fa una anàlisi de les diferents categories (cinema, jocs, còmic, 
publicacions...) on es pot veure de forma gràfica quins projectes culturals han tingut més 
suport dels mecenes, més èxit o han recollit més diners. 

http://www.verkami.com/year/2014/ca


Les dades més curioses de la història de Verkami
Alguns dels més de 2.700 projectes finançats a través de Verkami al llarg dels últims quatre anys 
han destacat per diferents motius: 

- El més ràpid: Bamboo Bikes, el projecte per fabricar fixies amb quadres de bambú va trigar 
només 12 minuts a aconseguir el seu objectiu.

- El més gran: El documental ‘L’Endemà’, d’Isona Passola, va recollir 348.830€, convertint-se 
alhora en el projecte més recolzat amb la participació de 8.101 mecenes. 

- El més reeixit: El joc de rol ‘La Puerta de Ishtar’ va superar en un 572% el seu objectiu.

- El més atrevit: Les recompenses per al nou disc de Mürfila contemplaven tatuar-se el nom del 
mecenes, tirar-se en paracaigudes i fins i tot la possibilitat de llançar un pastís de nata a la cara 
de la cantant. 

- El més prolífic: Agustí Hernández, un autor fascinat pels pobles abandonats, ha publicat 6 
projectes (tots amb èxit) i ha recaptat 12.610 euros amb la participació de més de 600 mecenes.

- El gran mecenes: Ramir Calvo ha estat mecenes de 122 projectes diferents al llarg d’aquests 
quatre anys

2014: un any ple d’èxits
Al llarg del 2014, Verkami s’ha mantingut al capdavant de les plataformes de micromecenatge amb 
un total de 967 projectes finançats per valor de 4,3 milions d’euros. 

Entre els projectes que han tingut més repercussió mediàtica s’hi troba ‘Ciutat morta’, un 
documental que explica els successos del 4F, uns dels casos de corrupció policial més greus que 
s’han destapat a Barcelona. Un treball d’investigació dirigit per Xavier Artigas i Xapo Ortega que 
ha estat premiat a diferents festivals. 

La tipografia ‘Artinpocket Regular’, la publicació ‘Cafèambllet’, la beguda Pep Cola, el treball 
fotogràfic ‘Lybia close up’ i ‘Girkiq’, la primera pel·lícula d’animació amb titelles de Centre-Amèrica, 
són alguns dels projectes de Verkami més destacats d’aquest 2014.

Més informació
http://www.verkami.com/year/2014/ca
http://www.flickr.com/photos/verkami
http://www.verkami.com
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