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Primeres causes de donació: el mapa es mou



Creixen les donacions cap a salut i recerca

Proximitat de les causes que ens afecten a tots, davant la crisi del model de cooperació al 
desenvolupament

Capacitat de generar notícies positives i resultats tangibles. La sida ja és una malaltia crònica

L’envelliment creixent de la població: 2/3 dels homes i 1/3 de les dones tindran càncer al llarg 
de la seva vida

Les organitzacions de salut i recerca molt més actives en la captació de fons

Els èxits en captació de fons com: La Marató de TV3, Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron  o 
l’Hospital Clínic

La capacitat d’innovació de les organitzacions de salut i recerca, comparat amb d’altres sectors



Hi ha un canvi en els actors, amb més presència de la captació per part dels pacients i els 

seus familiars, a favor d’hospitals i centres de recerca  Bottom-up

Varietat d’organitzacions i estratègies de captació: 
No tothom és igual

Hospitals amb Fundacions de recerca

Fundacions o Centres de Recerca, com ara l’IRB

Associacions professionals de metges

Fundacions de profeccionals de la salut

Organitzacions de pacients

Pacients i familiars de pacients



El 24,6% està d’acord en donar a recerca i tecnologia



Dificultat per captar més socis davant el donant puntual

Som el primer país del món en la relació soci/donant: 90%



Fins el 2017 els donants seguien creixent gràcies a la 
reforma fiscal de l’IRPF del 2014



És hora dels donants mitjos
A França, USA i UK baixa el número de donants a la vegada que puja l’import 

de les donacions.



Fidelització i participació activa

Empreses i donants no només volen donar diners, també volen participar i 

sentir-se involucrats en la causa.



La tecnologia ajudarà, però la captació de fons 
seguirà dominada per la intel·ligència natural més 
que per la artificial

AI

Big Data

Smart Data

Machine Learning

Propietat i cessió de dades



Què busca el nou donant?

Donació puntual

Projectes tangibles

Veure resultats i impacte

Informació i seguiment online

Agilitat

Tecnologia

Històries reals:

Semblar autèntic és molt més 

car que ser-ho. 
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