
A
1ores d'araja ningú hau
ria de dubtar que d'aques
ta crisi només en podrem 
sortir a través de l'ajuda 
nútua i la col·laboració de 

les entitats tant públiques com priva
des. Els devastadors efectes de la pan
demia han posat de manifest les nos
tres mancances en el camp epidemi
ologic, de la sanitati de la recerca cien
tífica, elements claud'una societat que 
es consideri desenvolupada. Si a aixo 
hi afegim els previsibles i importants 
efectes economics negatius, l'horitzó 
ens obliga, des de la serenitat, a una 
profunda reflexió. 

Afinalsd'any,molt abansdepoder 
veure el que ens queia al damunt, vam 
poder dimensionar, perprimera vega
da i de manera rigorosa, que represen
ta economicament i socialmente! sec
tor fundacional a Catalunya. La seva 
activitat economica supera els 3.200 
mili o ns d' euros anuals, i ocupa més de 
82.000persones a Catalunya. Les fun
dacions catalanes aporten un 1,5% del 
valor economic crea t al país, superant 
fins i tot al tres subsectors rellevants 
del' economía com !' electricitat, el gas 
o l'aigua. Només en el camp de la salut, 

Toca fer un pas endavant 
tan transcendent en els 
moments actuals, les per
sones que treballen en 
fundacions sumen gaire
bé 25.000 persones, la 
qua! cosa representa una 
quarta part de l'ocupació 
total del sector sanitari. 

En aquest escenari, im
mersos encara en la con
tenció del covid-19, no puc 
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que incentivin les donaci
ons, la filantropía i el me
cenatge. La reforma fiscal 
del 2014 va permetre que 
la do nació mitjana es du
pliqués,jaqueelsprimers 
150 euros tenien impor
tants deduccions encara 
que, com reconeixen tots 
els experts, a diferencia 
de les organitzacions les 

sinó fer valdre el paper de 
les fundacions, la seva vocació total de 
servei a la societat i la seva ferma de
terminació a !'hora de contribuir a la 
supera ció de !'epidemia. 

Pero també ha arribat el moment 
de plantejar-se seriosament quines 
mesures poden afavorir el creixe
mentde la funció social de les funda
cions. Des de la seva crea ció, la Coor
dinadora reivindica mesures legals 

Hi ha un retoro a les causes 
de proximitat, sobretot 

en el camp de la salut i la 

ciencia. Molt més encara 
en el moment actual 

persones no només pen
sen en termes fiscals sinó també en 
termes emocionals a !'hora de decidir 
les seves contribucions. 

L'evolució de la filantropía atén 
múltiples raons. No obstant aixo, les 
tendencies ens indiquen que hi ha un 
retornalescausesdeproximitat,aallo 
que veiem diariament, sobretot en el 
camp de la salut i la ciencia. Molt més 
encara en el moment actual. 

El camí cap al nou futur 
implica afavorir les 

mesures que permetin 

desenvolupar més la 
filantropia 

Soc conscient que és una reivindi
cació recurrent, pero ara més que mai 
hem d'insistir que les condicions fis
cals són essencials peral desenvolupa
ment de la filantropía al nostre país. 
Ambits com la salut, l'atenció social, la 
recerca, l'educació o la cultura serien 
difícils d'imaginar sense la col·labora
ció oferta actualment perles fundaci
ons. A tall d'exemple, el sistema més 
incentivador de tots és el de la nostra 
ve111a Fran�a, on es permet deduir en 
la quota de l'IRPF fins al 66% deis im
ports donats, i en l'impost de societats 
aquesta quantia arriba al 60%, ¿No és 
el moment de fer un pas endavant? 

L'actual situació ens hauria de fer 
reflexionar sobre que hem de canviar 
a la nostra societatperfer-la méspro
pera, més humana, amb més senti
ments de fraternitat i de formar part 
d'un gran coJ.lectiu que lluita i treba
lla pertirar endavant. És un moment 
de canvi de mares de referencia, de 
canvi de paradig1nes, de construir un 
nou futur, i un camí d'aquest nou fu
tur implica afavorir les mesures que 
permetin desenvolupar més la filan
tropía. La societat sera la primera que 
en sortira beneficiada. 


