Conferència al Círcol de Reus sobre filantropia, mecenatge i servei a la societat

Pere-A Fàbregas: “Sense les fundacions, el país no
podria funcionar en atenció als desfavorits,
ensenyament, recerca, cultura i altres coses”
 “La reducció dels pressupostos públics i dels mecenes privats
obliguen les fundacions a trobar noves fórmules de finançament”
“Sense la tasca diària de les fundacions el país no podria funcionar ni en l’atenció als
més desfavorits, ni en l’ensenyament, ni en recerca, ni en cultura ni en tantes altres
coses” va dir Pere-A Fàbregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions,
durant una conferència pronunciada al Círcol de Reus amb el títol Les fundacions a
Catalunya: filantropia, mecenatge i servei a la societat.
Per això, planteja que “cara a un futur, en què encara farà més falta l’actuació de la
millor societat civil, les fundacions són un dels millors instruments, sinó el millor, per
desenvolupar les activitats necessàries per ajudar a tirar endavant la societat des
d’una perspectiva de generositat, esforç, competència, servei i altruisme”.
Per tal que el sector fundacional avanci i es consolidi, el president de la Coordinadora,
que agrupa més de 500 fundacions, proposa diverses línies de millora que van des de
la modernització, professionalització i transparència de les fundacions, més avantatges
fiscals i utilització de noves tècniques de finançament i el reconeixement social dels
donants i mecenes, a la creació d’estudis superiors en experts en fundacions o la
millora del seu valor reputacional.
Fàbregas avança que “amb la reducció dels pressupostos públics i també dels
mecenes privats cal trobar nous camins alternatius i complementaris per al
finançament de les fundacions, com ara el micromecenatge o crowdfunding”. Les xifres
són significatives: l’any 2010, en plena crisi econòmica, 440.000 catalans van fer algun
tipus d’aportació a fundacions i entitats sense afany de lucre, amb una donació mitjana
de 180 euros, quasi la meitat que l’any 2008 en què amb un nombre similar de donants
l’aportació mitjana va ser de 349 euros. En termes de retorn com a deducció a l’IRPF,
l’any 2013 la xifra al conjunt d’Espanya era de 80 milions d’euros, molt per sota del
conjunt de deduccions per altres conceptes, xifrada en 15.108 milions.
El dirigent de la CCF insisteix en la necessitat de sensibilitzar a la societat sobre la
importància de la filantropia i del paper cabdal de les fundacions en el sosteniment de
l’anomenat estat del benestar. Això ha d’anar unit a un canvi de paradigma sobre el
paper que han d’exercir els poders públics. Un estudi de la Fundación BBVA realitzat
l’any 2013 revelava que el 74 per cent dels espanyols considera que “l’Estat ha de
tenir la responsabilitat principal a l’hora d’assegurar que tots els ciutadans puguin
gaudir d’un nivell de vida digne”. La mateixa pregunta, formulada a altres ciutadans de
la Unió Europea, donava resultats bens diferents: només el 35 % dels britànics, 38%
d’holandesos, 49% d’alemanys o 52% dels francesos pensen que l’Estat ha d’afrontar
aquesta responsabilitat. La mitjana era del 55 per cent. Només Itàlia superava en 2
punts Espanya.

En matèria de filantropia, segons la fundació britànica Charities Aid, Espanya ocupa el
lloc 62 entre 100 països i respecte als Estats Units escapem de qualsevol comparació:
la filantropia privada aporta allí un 2 per cent del PIB, a Espanya, suposa el 0,1%.
Com a conclusió, Pere-A Fàbregas assenyala que “potser sense perdre tota la
confiança amb l’Estat del benestar és l’hora d’anar desenvolupant la societat civil per
construir una alternativa complementària, la societat del benestar”.
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