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Augmenten un 30% les donacions durant la pandèmia, sobretot a hospitals; CAT-CORONAVIRUS
PANDÈMIA
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Barcelona, 26 maig (EFE).- Les donacions a Catalunya han augmentat un 30% durant l'estat d'alarma
respecte al mateix període de l'any anterior, especialment a hospitals, que han rebut prop de 25 milions en
espècie i uns 14 milions en diners en efectiu, segons dades recollides per la Coordinadora Catalana de
Fundacions (CCF).

En un comunicat, l'organització ha destacat la "resposta excepcional" de la societat enfront de la pandèmia, i
ha assenyalat els hospitals i els centres de recerca com les àrees que més aportacions han rebut, mentre
que, normalment, el sector social i el de les ONG són els que concentren més donacions.

"Un efecte clar de la pandèmia és la necessitat de trobar més aviat possible una vacuna, i això està fent que
la societat entengui molt millor la importància de donar a la investigació", ha apuntat el consultor i expert en
captació de fons Ricard Valls.

La informació recollida per la Coordinadora revela que, després de més de dos mesos de pandèmia, ara els
donatius s'estan dirigint principalment cap a organitzacions de l'àmbit social, com Creu Roja, Càritas o el
Banc d'Aliments, cosa que, segons la CCF, reflecteix "que els donants saben el que cal fer en cada moment,
volen ser agents de canvi i part activa en la societat".

En aquest sentit, l'entitat ha augurat que les campanyes de recaptació de fons seran, a partir d'ara, part de
"la nova normalitat", atès que hi haurà persones, fundacions i empreses que voldran contribuir a buscar
solucions per fer front a la Covid-19.

"A hores d'ara ja ningú hauria de dubtar que d'aquesta crisi només podrem sortir a través de l'ajuda mútua i
la col·laboració, i de les entitats tant públiques com privades", ha afirmat el president de la CCF, Pere
Fàbregas, que ha afegit que "hem d'afavorir mesures fiscals que facilitin un major desenvolupament de la
filantropia". EFE
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