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Experts recomanen que les fundacions 
d’àmbit social reclamin  
la discriminació positiva en temps de crisi  
 
 Els filòsofs Antoni Comín i Begoña Román proposen a les fundacions 
esperit crític, col·laboració i sinèrgies davant la disminució de recursos 
 
Experts en la tasca de les fundacions d’àmbit social recorden que en moments de crisi 
com l’actual el seu paper és transcendental per mantenir els nivells de qualitat de 
l’estat del benestar. La reducció de recursos públics i privats afegit a l’augment de la 
demanda de persones especialment desfavorides fan que el plus d’atenció 
desinteressada que aporten les fundacions i els seus voluntaris adquireixi encara més 
rellevància. Com a conclusió, aquests experts suggereixen que les fundacions d’àmbit 
social reclamin la discriminació positiva enfront les empreses amb afany de lucre. 
 
La comissió de Fundacions d’Àmbit Social, una de les tres que formen part de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions,  ha celebrat una jornada monogràfica al Palau 
Macaya. L’objectiu de la trobada era reflexionar sobre els reptes de futur d’aquest 
col·lectiu així com valorar l’enquesta realitzada en els darrers mesos per definir què 
són les fundacions de caire social i la seva influència en la societat, resum que va fer 
Paola Jubert. 
 
El president de la Coordinadora, Pere-A Fàbregas, ja va advertir en la presentació de 
l’acte que alguns estudis assenyalen que la confiança dels espanyols en l’Estat és 20 
punts superior a la mitjana europea, la qual cosa no és bona entre altres coses perquè 
l’administració cada cop té menys recursos i sense una llei de mecenatge homologable 
a la d’altres països tampoc és fàcil obtenir fons privats.  
 
Els filòsofs Antoni Comín i Begoña Román han protagonitzat una taula rodona sobre 
“Reptes de futur de les fundacions de caire social”, moderada per M. Elena Alfaro, molt 
rica en continguts i en matisos, com era d’esperar de dos intel·lectuals. Per Comín, les 
fundacions a més d’atendre la gent s’haurien d’erigir en actors polítics per denunciar 
les desigualtats. “Com podem fer alhora el paper de cooperadors, subvencionats, 
crítics, etcètera... Hem de saber en cada moment què fer i com defensar-ho”. 
 
Begoña Ramón va coincidir en el valor del sentit crític i de la incomoditat. “Podríem 
incomodar –va comentar- reclamant la discriminació positiva, que la causa social sigui 
un mèrit enfront les empreses que busquen un benefici”. 
 
Tot i així, tots dos ponents van defensar la conveniència de col·laborar i de crear 
sinèrgies amb el món privat perquè la frontera de les fundacions i del tercer sector se 



solapa amb els altres i també perquè es pot aprendre de les seves eines de gestió 
alhora que les fundacions poden ajudar a les empreses a fer-les més socials. 
 
Sobre com afrontar una situació de crisi que deixa fora molts col·lectius, Antoni Comín 
va enaltir la proximitat dels gestors i voluntaris de les fundacions perquè aporten una 
dosi de tendresa impossible d’assumir des de l’administració, mentre que Begoña 
Ramón va afegir al debat que “si no tenim cura de la capacitat de compassió podem 
morir de fatiga”, per la qual cosa va recomanar saber acceptar els límits de cadascun i 
delegar amb responsabilitat. 
 
En l’obertura de l’acte, Domènec Domènech i Jordi Foix van coincidir en les senyes 
d’identitat i els valors de les fundacions de caire social com el fet de ser entitats no 
lucratives, la discriminació positiva, la transparència i les bones pràctiques. 
 
La Coordinadora Catalana de Fundacions, creada fa trenta anys, representa un 
col·lectiu de 500 fundacions de tot tipus i dimensions que desenvolupen la seva 
activitat bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis 
socials, la cooperació i la recerca. 
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