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Menys pressupostos públics, menys donatius de particulars,
assistència al doble de beneficiaris i més burocràcia. Aquesta és la
situació que viuen moltes fundacions els darrers anys. La crisi n'ha
fet desaparèixer un 20% però les necessitats socials han augmentat
tant que atenen a 12 milions de beneficiaris, doblant les xifres
d'anys enrere. Per fer-hi front, i tot i les dificultats de finançament,
el sector ha donat feina a 20.000 persones més, amb un total de
80.000 llocs de treball.
Així ho ha explicat Pere A. Fàbregas, president de la Coordinadora
Catalana de Fundacions, una entitat que vetlla pels interessos d'unes
500 fundacions. Fàbregas ha posat en valor la funció social de les
fundacions, grans i petites, com a manera d'organitzar “la societat
civil” per donar serveis “quan l'estat no hi arriba”. Si deixessin de
funcionar, diu Fàbregas, “aquest país no pot funcionar”.
Per això considera un inconvenient l'entrada en vigor de la llei de
transparència aquest mes de juliol. El president de la Coordinadora
troba a faltar un reglament per saber com gestionar l'aplicació
d'aquesta llei i tenir clars quina documentació s'ha d'oferir a
l'administració. A més, creu que s'hauria d'evitar la duplicitat
d'informació i en aquest sentit, critica que molta de la que es
requereix, l'administració ja en disposa perquè formen part de
subvencions o concursos públics.
Pere A. Fàbregas lamenta que aquesta burocràcia pot posar en perill
la viabilitat de les fundacions més petites. D'exemple, cita una
fundació petita amb tres treballadors, que n'ha de contractar dos més
per fer front a tota la burocràcia, està condemnada a desaparèixer. A
les fundacions “ens preocupa la transparència” reconeix Fàbregas,
perquè s'ha de poder donar confiança als ciutadans, però admet que
“estem en contra de la feina”.
A tota aquesta problemàtica, a les fundacions se'ls suma una
davallada de les donacions de particulars, gairebé a la meitat, entre
altres motius, per la crisi econòmica, i “pel poc suport fiscal” que
representen pels privats pel que fa a les desgravacions. Per això,
Fàbregas creu que Hisenda ha d'entendre que aportar finançament a
les fundacions és “una manera de pagar impostos” a que
indirectament, altres entitats podran donar servei als ciutadans,
sense que aquests ho reclamin a l'estat.

