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Que la flama de la solida-
ritat no s’hagi apagat 
durant tots aquests 
llargs anys de crisi, 
ha sigut un dels èxits 

més valuosos de la nostra societat. 
El pressupost de les entitats sense 
ànim de lucre sorgides per ajudar la 
població més vulnerable va comen-
çar a patir les retallades de l’Admi-
nistració a partir del 2008. Però, 
gràcies a socis, donants i els matei-
xos integrants de les entitats, van 
seguir mantenint la seva labor. Els 
anys que van del 2012 al 2014 van 
ser els més durs, segons indiquen 
des de la Taula d’Entitats del Ter-

La solidaritat pateix però 
trampeja el llast de la crisi
Donacions i voluntariat tendeixen a recuperar-se després d’un estancament fruit de la recessió. L’augment de la competència 
per captar fons porta les entitats a accentuar els seus missatges i mostrar l’impacte real de les recaptacions en la societat

Carme
ESCALES

cer Sector Social de Catalunya. Pe-
rò la crisi també va desenvolupar el 
seu paper, va mostrar la democra-
tització de la vulnerabilitat. I les en-
titats socials, amb les seves campa-
nyes, més modestes o menys, van 
aconseguir mantenir socis, donaci-
ons i voluntaris. En un estudi por-
tat a terme el 2014 per l’Associació 
Espanyola de Fundraising, el 59% 
de les gairebé 2.000 persones entre-
vistades –760 de les quals eren sòci-
es o donants d’entitats socials– van 
admetre que, «malgrat la crisi, van 
seguir aportant i fent un esforç en 
la seva economia personal i famili-
ar, per solidaritat. Sentien que era 
més necessari que mai en època de 
crisi».
 Ara, quan s’intueix la sortida del 
túnel, es corre el risc d’abaixar la 

ris involucrats de manera habitu-
al amb aquestes entitats són uns 
350.000, i hi ha uns 563.000 do-
nants. «La donació estable és la que 
sí que ha baixat una mica en aquest 
temps», afegeix Oriol Illa.
 Una de les línies estratègiques 
de la Taula del Tercer Sector en la 
seva planificació fins al 2018 és pro-
moure una prestació de serveis pú-
blics més eficient, establint una ali-
ança més estreta i eficaç amb les ad-
ministracions públiques. Però fins 
que això no es materialitzi, la soli-
daritat de les persones, espontània 
o aportada en quotes, continua sent 
essencial per a aquesta ajuda i recu-
peració social. «La demanda de do-
nacions és superior a la capacitat de 
la societat de generar nous donants, 
de manera que es necessita més in-

guàrdia. «Quan es comença a parlar 
de millora de la situació econòmica 
i creació d’ocupació, es percep un 
cert relaxament en les donacions», 
precisa el president de la Taula del 
Tercer Sector, Oriol Illa. 
 «Ens hem de fixar en el que no ha 
canviat o ha empitjorat en aquests 
anys. Per exemple, les persones en 
atur amb més de dos anys de du-
rada, especialment els més grans 
de 50 anys, o les llars en què no en-
tra cap ingrés, que abans de la crisi 
eren 80.000 i ara són 102.000. Patei-
xen pobresa energètica i depenen 
de bancs d’aliments», apunta Illa.
 No obstant, el nombre de perso-
nes que s’han fet sòcies o que mili-
ten en entitats del tercer sector no 
ha variat en els últims anys. Són, 
a Catalunya, 560.000. Els volunta-
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BANC D’ALIMENTS. 
Més de 100.000 
llars depenen del 
Gran Recapte.

El nombre 
de persones 
associades 
o integrants 
d’entitats del tercer 
sector no ha variat. 
A Catalunya són 
unes 560.000
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versió de les organitzacions per cap-
tar nous donants», indica Ricard 
Valls, soci director de la consulto-
ria de màrqueting social Zohar i im-
pulsor del Giving Tuesday, la cam-
panya que estimula l’aproximació 
d’oenagés i fundacions al públic ge-
neral i la donació espontània, po-
sant l’accent en un dia concret, que 
l’any passat va ser el dimarts 29 de 
novembre (www.givingtuesday.es). 
 Des de la seva experiència en 
contacte durant molts anys amb en-
titats socials, Valls destaca la neces-
sitat de professionalitzar la capta-
ció de donants i socis i de fixar-se en 
el mercat actual de potencials nous 
solidaris. «La generació dels 20 i els 
30 anys només es pot permetre do-
nacions puntuals per a campanyes 
molt concretes i en què es vegi cla-
rament on van a parar els diners. 
Mentre el seu salari sigui el que és, 
els costarà molt assumir una quota 
mensual», diu. «I, si no, si com a en-
titat o fundació no estàs al mòbil, 
perdràs el 80% del mercat», afegeix 
Ricard Valls.
 
EL MATEIX FORMATGE PER REPARTIR/ L’al-
tre punt d’atenció que anota Valls 
és el creixement de la competència 
per captar fons. La investigació es 
multiplica, impulsada moltes vega-
des per familiars de pacients de les 
patologies sobre les quals es dema-
nen estudis científics. Un altre de-
tall que destaca el promotor del Gi-
ving Tuesday és que a Espanya «les 
empreses i les seves fundacions no 

(www.cuberesdonlo.org). No obstant, 
ella també considera que aquí «en-
cara hem d’avançar en el concepte 
d’altruisme, perquè estem a anys 
llum d’altres països d’Europa i dels 
Estats Units, on les entitats estan 
molt més professionalitzades, però 
sobretot amb molta més participa-
ció ciutadana solidària, i amb dona-
cions més importants. Aquí encara 
ens costa treure la cartera per col-
laborar i participar en iniciatives 
solidàries. Tenim més tendència a 
buscar alguna cosa a canvi», puntu-
alitza Yolanda Portero.
 En aquest sentit, ella mateixa 
creu que «segurament la reforma 
fiscal que va entrar en vigor l’1 de 
gener del 2016, amb una millor des-
gravació, de fins al 75% en el cas de 
particulars i fins a un 40% per a les 
empreses, deu haver tingut a veu-
re amb la recuperació de les dona-
cions en aquesta última campanya 
de Nadal, respecte al mateix perío-
de del 2015».
 Amb l’objectiu de no apagar 
l’ànim de la contribució social, 
amb donacions monetàries o apor-
tació del temps de manera altruis-
ta a entitats socials, des de la Taula 
del Tercer Sector s’impulsa l’esforç 
ciutadà contra la desigualtat social 
a través de campanyes com la que 
durant unes setmanes, fa uns me-
sos, va fer sentir el seu lema Quan ens 
necessites hi som, una bona manera 
de recordar-nos que ningú viu prou 
allunyat totalment de la vulnerabi-
litat. H
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MARATÓ DE TV-3.
Exemple de 
mobilització cívica 
per una causa.

s’han posicionat en l’àmbit de la fi-
lantropia, prefereixen prendre re-
llevància per l’impacte social de 
la seva activitat», assenyala Ricad 
Valls.

OPACITAT D’IMPOSTOS/ Hisenda tampoc 
és un instrument de foment de les 
donacions. «En aquests moments, 
encara no sabem quin ha sigut real-
ment l’impacte en les donacions de 
la reforma fiscal de ja fa tres anys», 
qüestiona Ricard Valls. A la seva ma-
nera d’entendre, la contribució so-
cial de la ciutadania encara ha de 
créixer molt, i fixar-se en societats 
més avançades en aquest sentit. 
«Falta múscul i capacitat de gene-
rar projectes atractius, amb models 
com els Fons de Donants (DonorsAd-
visedFunds) als EUA, que són ins-
truments financers que es nodrei-
xen de les donacions que empreses 
i particulars realitzen per raons es-
trictament fiscals. Aquests fons de 
donants ja gestionen una quantitat 
equivalent al 10% del pressupost de 
les fundacions als Estats Units», ex-
plica l’expert en fundraising.
 «Gràcies a la feina de divulgació 
de les mateixes entitats, cada vega-
da som més conscients de les neces-
sitats a pal·liar per arribar allà on 
les administracions i governs, per 
diversos motius, no arriben», expo-
sa Yolanda Portero, consultora de 
Màrqueting i col·laboradora en l’es-
tratègia de captació d’entitats com 
Pallapupas (www.pallapupas.org), 
o la Fundació Cuberes Donlo 

La investigació 
es multiplica, 
impulsada per 
familiars de 
pacients de les 
patologies sobre les 
quals es demanen 
estudis científics

La Marató de TV-3, que aquest 
any ha celebrat la seva edició 
número 25, no solament no 
ha registrat un descens dels 
seus donatius, ni de la seva 
recaptació, sinó que a més ha 
incrementat la participació 
ciutadana. Cada any, més 
clubs esportius i entitats de 
tota mena obren nous espais 
de recaptació per la causa que 
presenta la convocatòria
–el 2016, dedicada a l’ictus–, 
organitzant diverses activitats 
populars. És un projecte 
col·lectiu ja molt consolidat 
a Catalunya. Segons dades 
aportades per la mateixa 
Fundació, en l’evolució de la 
mitjana dels donatius que s’han 
fet cada any només per part de 
particulars i telefònicament el 
mateix dia de la seva celebració, 
s’ha passat dels 65,21 euros del 
2010 als 79,82 del desembre 
passat. Aprofitant l’aniversari 
de les 25 edicions, han posat en 
marxa el projecte Viu la recerca 
de La Marató, a través del qual 
els donants poden visitar els 
centres d’investigació on es 
porten a terme els projectes 
que les seves aportacions 
permeten realitzar.

LA MARATÓ 
CONTINUA AMUNT
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E l maig de l’any passat, Ar-
rels Fundació va compta-
bilitzar a Barcelona 941 
persones dormint al car-
rer. Veure dormir algú a 

terra, entre cartrons, és una de les 
imatges més dures de la pobresa. A 
la vista de tothom i cada dia, de ma-
nera habitual, quan s’entra al caixer 
d’un banc a treure diners. No obs-
tant, les entitats que tenen per mis-
sió reintegrar socialment persones 
sense sostre, procurar-los una llar, 
en el cas de Barcelona, com Arrels 
Fundació, no poden abaixar la guàr-

«Nosaltres som una eina 
en mans del ciutadà»
Fundacions que donen suport a la investigació i entitats que acompanyen el dia a dia de persones que estan en risc de 
marginació social es reparteixen la solidaritat ciutadana. Conscients del valor del seu ajut, remen per captar més donacions

C. E.
BARCELONA

dia en la seva recerca d’aquestes do-
nacions que la seva feina fa possible. 
Ningú sense clau és el nom de la seva 
última campanya, en la qual infor-
men d’aquelles dades que concre-
ten la pobresa a la ciutat. Ho fan bà-
sicament repartint fullets al carrer 
i missatges per les xarxes socials. A 
la fundació hi treballen 53 persones 
i 390 voluntaris, diàriament dedi-
cats a tres propòsits: atendre aques-
tes persones al carrer; sensibilitzar 
la població sobre aquesta realitat, i 
incidir políticament i públicament 
sobre la problemàtica d’aquestes vi-
des que dormen a terra, amb tot el 
que les ha portat a aquesta situació, 
i quines mesures els permetrien sor-
tir-ne. «També anem a escoles i uni-

versitats, no pas amb un powerpoint 
avorridíssim, ple de dades, sinó que 
portem amb nosaltres un testimo-
ni real, algú que ha viscut al carrer. 
Això és molt més potent», explica el 
director d’Arrels Fundació, Ferran 
Busquets. 

El soci és l’auditor
«El mecenatge no deixa de ser una 
aportació d’impostos, però que ca-
da persona decideix on van», exposa 
Busquets. «Nosaltres som una eina 
en mans del ciutadà. Canalitzem els 
diners que els donants i socis apor-
ten, cap a les persones que viuen al 
carrer», detalla. «La donació mone-
tària a entitats d’intervenció soci-

ARRELS FUNDACIÓ.
El maig del 2016, 941 
persones dormien al 
carrer a Barcelona.
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Una dona d’uns 55 anys, amb un 
nivell econòmic mitjà-alt, amb 
estudis superiors i una feina 
d’acord amb la seva formació, 
que viu en una ciutat amb més de 
100.000 habitants. Aquesta és 
la descripció del perfil majoritari 
de socis d’entitats sense ànim 
de lucre, a nivell estatal. Així 
ho apuntava en l’informe 
Realitat del soci a Espanya del 
2015 l’Associació Espanyola de 
Fundraising. En l’estudi també 
quedava clar que Madrid lidera 
com a població el rànquing de 

persones associades a les entitats 
socials (suma el 20% d’Espanya). 
El segueixen Barcelona i València. 
La mitjana d’anys d’antiguitat 
de la majoria d’aquests socis 
és de gairebé nou anys. El 
document també explica que la 
millor manera de captar els socis 
és mitjançant telemàrqueting 
(30%); face to face (24%); i per 
carta (13% dels socis actius), i que 
internet i el correu electrònic ja 
representen l’origen del 10% dels 
socis, que com a mitjana aporten 
133 euros a l’any.

EL PERFIL DEL SOCI A ESPANYA
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Oportunitats 
per als nens

Els nois i noies que 
prenen la paraula en 
aquest espai parlen 
dels temes que els in-
teressen, de les seves 

vivències o d’allò que els preo-
cupa. Sofía, que participa en els 
programes de Save de Children 
a València, comenta en primera 
persona el valor de «l’oportuni-
tat», de poder disposar d’espais, 
vivències i sensacions. Sense els 
programes de Save the Children, 
degut a la seva situació personal 
i familiar ella no podria comptar 
amb un lloc on poder créixer. A 
València, Save the Children tre-
balla amb 1.036 nens i nenes en 
situació de vulnerabilitat, en un 
total de 14 centres a la Comuni-
tat Valenciana:

«Em dic Sofía i tinc 17 anys. La 
meva aventura amb Save the 
Children va començar en una 
escola d’estiu. Érem molt pocs 
i teníem unes educadores mera-
velloses, la María i la Mónica. A 
poc a poc va anar augmentant 
el nombre de nens i nenes que 
venien a les activitats de Save, 
i em va agradar molt que anés 
creixent perquè així he conegut 
moltíssimes persones de dife-
rents cultures, i això per a mi ha 
sigut el millor. També hi ha ha-
gut i segueix havent-hi educado-
res que m’estimo molt.
 «Per a mi, Save the Children 
ha sigut un suport. Quan tinc 
problemes i necessito desfogar-
me, sempre hi són i m’escolten. 
Quan vaig a les activitats em puc 
oblidar de tot, i passo una bona 
estona. El millor de participar 
en les activitats ha sigut que he 

Activitat organitzada per Save the Children.

tingut oportunitat de visitar llocs 
on no havia estat mai. Recordo, per 
exemple, quan l’any passat vam 
anar al Laser Game amb el centre 
de Paterna i València… ¡Ens ho vam 
passar superbé! Vaig tenir l’oportu-
nitat de fer una cosa nova i conèi-
xer molt més la resta de companys 
i companyes d’altres centres. Em 
vaig sentir molt bé i em va agradar 
molt, va ser una experiència molt 
divertida.
 «Ara que tinc 17 anys i estic en 
el grup dels grans, una de les co-
ses que em preocupen és no sa-
ber si l’any que ve, quan sigui ma-

jor d’edat, podré continuar ve-
nint a les activitats de Save the 
Children… Però en cas que no po-
gués, m’agradaria formar part de 
Save the Children com a voluntà-
ria juvenil, ja que he passat molts 
anys participant en les activitats 
d’aquest centre. Gràcies, Save the 
Children. No deixeu mai de donar 
oportunitats als nens i nenes per-
què les necessitem». H

SAVE THE CHILDREN

SAVE THE CHILDREN

Sofía, de 17 
anys: «Quan tinc 
problemes 
i necessito 
desfogar-me, 
[Save the
Children] sempre 
m’escolta»
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al com la nostra és una democràcia 
econòmica directíssima», declara el 
director d’Arrels. «M’apassiona la 
capacitat que tenen els nostres so-
cis, que podrien tancar la nostra en-
titat si algun dia deixen de confiar 
en nosaltres. Perquè l’objectiu és la 
confiança, i una eina per aconseguir 
aquesta confiança és la transparèn-
cia de tot el que fem», conclou Bus-
quets.
 Des de la fundació Ires, la seva di-
rectora, Montserrat Tohà, també in-
cideix en la necessitat, cada vegada 
més notable, per part de socis i do-
nants de conèixer «l’impacte de les 
nostres accions, per sobre del recor-
regut històric de l’entitat», assenya-
la. «Sobretot ho veiem en empreses 
–la majoria dels seus socis i donants 
ho són– que tenen la seva responsa-
bilitat social corporativa (RSC) tre-
ballada, perquè creuen en aquesta 
transformació social. Si saben que 
es pot ajudar a transformar la vida 
d’una família o aconseguir que jo-
ves al carrer reprenguin i finalitzin 
els seus estudis per encarrilar un re-
corregut professional, llavors s’im-
pliquen», declara Tohà. 
 La transparència, per tant, s’ha 
erigit com la millor carta de presen-
tació de les entitats socials. També 
d’aquelles que dirigeixen els seus 
esforços a la investigació mèdica, 
com la que realitzen en l’actualitat 
16 equips científics al Vall d’Hebron 
Institut de Recerca (VHIR). «Una o 

dues vegades al mes agendem visi-
tes als nostres laboratoris perquè 
tant els particulars que aporten deu 
euros al mes, com empreses que pu-
guin aportar 20.000 euros a l’any, 
convertint-se en Amics del Vall d’He-
bron (www.amicsvallhebron.org), 
puguin veure on van a parar les se-
ves aportacions, en quins estudis re-
verteixen els seus diners», declara 
Alejandra Manau, responsable de 
Mecenatge de la Fundació Vall d’He-
bron. Campanyes face to face, a l’hos-
pital mateix, una o dues vegades a 
l’any i durant diversos mesos, en 
què s’explica a la gent el treball d’in-
vestigació que es porta a terme, «per 
assegurar fons, però també per do-
nar a conèixer la nostra labor», són 
la principal via de captació d’Amics 
del Vall d’Hebron.
  I, des de l’altre extrem al nord 
de la ciutat, Oriol Bota, director de 
l’Obra Social Sant Joan de Déu, que 
aconsegueix cada any més de 10.000 
persones caminant per la Barcelona 
Magic Line i recaptant fons per als 
seus programes socials, considera 
que per la crisi s’és més conscient de 
les necessitats. «Creiem que aquest 
pas no té marxa enrere. I, sense ne-
gar el paper de les administracions 
en la cobertura de les necessitats so-
cials, els agents del tercer sector es-
tem emplaçats a construir nous mo-
dels de solidaritat, entrellaçant la 
labor de professionals i voluntaris», 
afirma Bota. H

«Els agents
del tercer  
sector estem 
emplaçats 
a construir 
nous models 
de solidaritat», 
afirma Oriol Bota

INVESTIGACIÓ. Les 
aportacions d’Amics 
del Vall d’Hebron 
garanteixen estudis. 

CAMINADA POPULAR
La Barcelona Magic 
Line recull fons per a 
programes socials.
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