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La investigación que se presenta a continuación intenta describir las 
nuevas tendencias y transformaciones contemporáneas en el concepto de 
filantropía, con especial atención a su institucionalización como mecanismo 
de transferencia de recursos y generación de riqueza social y económica. 
En concreto, se explora en detalle el proceso de agregación de intereses e 
iniciativas privadas de algunos actores clave de la filantropía actual, tales 
como las asociaciones de entidades sin fines de lucro, especialmente, las 
asociaciones de fundaciones. La tesis que se expone es que la actividad 
filantrópica organizada contribuye a la generación de capital social y al 
fortalecimiento de las virtudes cívicas que contribuyen al progreso social y 
económico de las sociedades modernas. Se analiza, además, el crecimiento 
de la filantropía más allá de las fronteras del Estado-nación y el impulso 
que ésta viene experimentado, gracias a la capacidad organizativa y de 
transferencia de recursos que han demostrado los actores filantrópicos 
relevantes en dicho proceso. En las últimas décadas, varias entidades 
de ámbito estatal y subestatal han sido capaces de establecer distintas 
estructuras asociativas internacionales en favor de la filantropía. Dichas 
asociaciones filantrópicas internacionales permiten un mayor alcance en 
cuanto a operatividad e incidencia política y una mayor sintonía en el proceso 
globalizador de la economía y de estructuras de gobierno supraestatales. En 
este sentido, es que se puede hablar de una secuencia de universalización 
de la actividad filantrópica institucionalizada que dio comienzo en los años 
noventa y llega hasta nuestros días.

Resumen
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The current study depicts new trends and contemporary transformations in 
the concept of philanthropy, with a particular focus on its institutionalisation as 
a mechanism for transferring resources and generating social and economic 
wealth. It explores in detail the process of aggregation of private interests and 
initiatives of some key actors in philanthropy today, such as associations of 
non-profit entities, especially associations of foundations. The thesis defended 
is that organised philanthropic activity contributes to the generation of social 
capital and the strengthening of civic virtues that contribute to the social 
and economic progress of modern societies. It also analyses the growth 
of philanthropy beyond the borders of the nation-state and the momentum 
it has been experiencing. In recent decades, several state and sub-state 
associations have been able to establish various international partnership 
structures for philanthropy. Such international philanthropic structures allow for 
both greater operability and political impact, as well as a deeper attunement 
to the globalising process of the economy and supra-state agencies’ public 
policies. In this sense, we can speak of a sequence of universalisation of 
institutionalised philanthropic activity that began in the 1990s and continues to 
the present day.

Abstract
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El concepte de filantropia té una trajectòria històrica extensa i rica tant en 
pràctiques comunitàries com a en significats que han anat variant al llarg 
del temps. Si la accepció clàssica del terme equivalia a “l’amor al gènere 
humà” denotat per l’arrel grec philo (amor, que ama) i la terminació ánthrôpos 
(humà, humanitat)1; les concepcions més contemporànies han anat adquirint 
diverses connotacions al voltant d’aquest nucli. Aquesta riquesa i complexitat 
del concepte ha afavorit el seu estudi detallat en l’àmbit acadèmic. Aquest 
floriment dels estudis filantròpics no ha desembocat, però, en una síntesi 
conceptual de la filantropia2, segons una de les principals investigadores 
espanyoles del sector fundacional. 

Algunes de les raons sovint esgrimides per explicar dita manca de síntesi 
són els diversos factors que informen el fet filantròpic, en tant que fenomen 
multidimensional, val a dir, irreductible a una sola causa i a un sol efecte. 
Així, la filantropia conjuga una pluratitat d’elements i iniciatives que tenen a 
veure amb persones i organitzacions, amb processos informals i processos 
altament institucionalitzats, amb coadjuvants socials, econòmics i polítics. 
A la complexitat del fenomen filantròpic contemporani cal afegir també 
la seva transculturalitat i la seva permanència i transformació al llarg de 
diferents etapes històriques. La filantropia medieval, anònima i subjecte 
als lligams personals i informals de les relacions religioses, poc té a veure 
amb la filantropia que s’exerceix des dels diferents àmbits d’associació i 
d’estructuració dels grups d’interès filantròpic d’avui en dia, per exemple. 

Tot i així, el mateix fil que s’estén des de l’Atenes de Pèricles fins a la 
filantropia dels nostres dies lliga no només l’amor i els sentiments de 
benevolència cap al bé comú i, en última instància, al gènere humà sinó 
també amb l’exercici d’unes virtuts cíviques o civils que nodreixen al conjunt 
de la societat. En cap cas, però, aquesta continuïtat al llarg dels segles ens 
permet encaixar la filantropia i les seves arestes en una definició única i 
senzilla. Si bé, coincidim amb Marta Rey-Garcia quan diu que la “la filantropia 
avui en dia ocupa un espai de límits difusos en el punt de trobada de diversos 
conceptes com són: la societat civil, el tercer sector (o sector de les entitats 
no lucratives), el capital social i la responsabilitat social de les corporacions”3.

El paper de recerca que presentem a continuació cerca d’esclarir alguns 
aspectes del concepte de filantropia en la seva vessant contemporània. 

1 Vegeu, G. Gómez Da Silva (1999), p. 301.
2 M. Rey-Garcia (2013), p. 9.
3 M. Rey-Garcia (2013), p. 8.

1. Introducció



Observatori de Fundacions | Cap a una filantropia universal

5

Concretament,  comprendre amb més detall el procés d’agregació 
d’interessos i iniciatives d’alguns actors clau de la filantropia actual, com 
són les diverses associacions d’entitats sense afany de lucre, bàsicament, 
les fundacions. La tesi que examinarem és la ja esquematitzada per altres 
investigadors de diversos àmbits, com la ja citada Rey-Garcia i, també, Víctor 
Pérez Díaz o el sociòleg nord-americà Robert Putnam, que podria sintetitzar-
se de la següent manera: l’activitat filantròpica contribueix a la generació de 
capital social i a l’articulació de les virtuts cíviques que informen el progrés 
social i econòmic de les societats modernes. Expressada d’aquesta manera, 
l’articulació del interessos filantròpics tenen més possibilitats de florir allà on 
el marc sociopolític conjuga els valors de la democràcia liberal juntament amb 
l’economia de mercat, els valors típicament associats als països considerats 
com a més desenvolupats.  Veurem, però, que independentment del moment 
de crisi i entropia que pateix el paradigma liberal i l’estrès al que estan 
sotmeses les societats post industrials, la activitat filantròpica més enllà de les 
fronteres nacionals ha experimentat un impuls notable. Gràcies, en part, a la 
seva capacitat organitzativa i d’articulació d’interessos, els actors filantròpics 
estatals o sub-estatals han estat capaços en les darreres dècades d’assentar 
les basses de diverses estructures associatives globals que els permeten 
operar urbi et orbi, a més de instituicionalitzar la seva activitat en sintonia 
amb el procés globalitzador de l’economia i els governs. És en aquest sentit 
que, com indica el títol d’aquest paper, podem identificar una seqüència 
«d’universalització» de la filantropia que comença als anys noranta i arriba 
fins als nostres dies. 
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La activitat filantròpica està adquirint cada vegada una major visibilitat 
i importància a nivell global. Els donatius privats guanyen poc a poc 
protagonisme en el tractament del patiment humà, la promoció social, 
la innovació cultural i científica i el creixement econòmic equitatiu. En 
aquest sentit, la «filantropia institucional»  ─entesa, de forma genèrica, 
com a l’agregació i canalització de recursos tant a nivell nacional com a 
internacional per a l’acció associativa d’enfortiment de la cultura filantròpica 
i de les donacions mitjançant l’aprenentatge i els suport recíproc entre els 
seus participants─ es troba en una fase d’expansió a escala planetària, com 
proven algunes de les organitzacions internacionals de fundacions de segon 
i tercer nivell que l’encarnen: Donors and Foundations Network in Europe 
(DAFNE), World Initiatives for Grantmaker Support (WINGS), l’ European 
Foundation Centre o The European Venture Philanthropy Association (EVPA).

Així, mentre que no pocs països al món tenen longeves tradicions i cultures 
pròpies relacionades amb les donacions i la filantropia desinteressada, 
l’actual sector fundacional global és notablement jove, amb un ràpid 
creixement comprovat al llarg de les darreres tres dècades i destaca per la 
seva organització a escala internacional. Si bé els factors que coadjuven en 
aquest increment varien entre les diverses regions i països; entre les causes 
principals que es troben darrera aquesta expansió s’acostuma esmentar: 1) 
el creixement econòmic a nivell mundial i l’important acumulació de la riquesa 
privada al que ha anat associat; 2) la persistència, i fins i tot l’augment, de 
les tensions produïdes per la manca d’equitat i justícia socioeconòmica i  3) 
la combinació d’esforços públics i privats per animar i donar suport a les 
institucions i entitats relacionades amb la filantropia4. 

Un informe patrocinat per The Hauser Institute for Civil Society de la Harvard 
Kennedy School aporta xifres que deixen prou clara aquesta tendència. A 
escala internacional, la riquesa dels particulars amb més patrimoni (high 
net worth individuals, HNWI) s’ha gairebé quadruplicat en els darrers vint 
anys i totalitza gairebé 60 bilions de dòlars. Enguany, es calcula que el 
món té més de 15 milions de milionaris i prop de 2.000 persones físiques 
amb un patrimoni individual igual o superior a 2.000 milions de dòlars5.  
Aquesta flagrant concentració de la riquesa coexisteix amb tota una sèrie de 
disparitats socials i econòmiques. Si, en certa mesura, les economies més 
dinàmiques han generat condicions millorades per a una base important de 
la població global, també és cert que encara més del 10% de la població 
mundial subsisteix amb menys de 1,9 dòlars al dia segons dades de 2015 del 

4 P. Johnson (2018), p. 12. La traducció de l’anglès és meva.
5 Ibídem.

2. La institucionalització del teixit fundacional i de la 
filantropia a nivell global
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Banc Mundial6.

En aquest sentit, en paraules de l’autora del mateix informe, “molts dels 
titulars d’aquests patrimonis i d’aquesta riquesa veuen imprescindible afrontar 
les desigualtats econòmiques i socials, [ja sigui per] un sentit de l’obligació 
moral o de responsabilitat social [o bé  per] la creença que quan la desigualtat 
es torna massa aguda pot amenaçar la pau, l’estabilitat i el sistema de lliure 
empresa i comerç que va crear aquesta riquesa”7. Tot apunta així a que la 
configuració i establiment d’estructures i organitzacions filantròpiques a gran 
escala, amb l’ambició de desplegar estratègicament capital per a la reducció 
d’aquestes bretxes així com per a la consecució d’altres bens comuns o 
d’interès general té com a punt de partida alguna d’aquestes causes. 

De manera adjacent també caldria esmentar el desplaçament en les 
percepcions sobre els rols que han de jugar els Estats i els governs en 
l’assistència a les necessitats de la població i la provisió de serveis públics. 
Històricament, especialment durant el període de consolidació dels Estats de 
Benestar a partir del període de postguerra i, com a mínim, fins a que aquests 
van patir els primers símptomes d’esgotament amb les crisis del petroli i del 
deute entre els anys 70 i 80 del segle XX, la percepció majoritària a l’opinió 
pública atribuïa als governs i a l’administració pública estatal la responsabilitat 
en la provisió dels serveis socials pel benestar individual del conjunt dels 
ciutadans. Durant aquell període, ben conegut als països europeus com 
els Trente Gloriouses a França o Nachkriegsboom a Alemanya, el rol de la 
filantropia estava definit de forma més constreta. 

Enguany, en canvi, tot i que no a tots els països ni de forma homogènia, és 
possible afirmar que la convicció per la qual les organitzacions filantròpiques 
tenen un paper cada vegada més important a l’hora d’afrontar els problemes 
i els desafiaments socioeconòmics s’ha incrementat. I això, sens dubtes, juga 
a favor del floriment de la filantropia institucional que de forma organitzada 
ajunta esforços per adreçar aquests problemes mitjançant la seva capacitat 
d’influenciar l’agenda de les polítiques públiques, la promoció dels incentius 
fiscals pel mecenatge i altres tipus d’iniciatives de suport al sector. A tall 

6 La reducció de la pobresa extrema a escala global és una tendència clara des 
de fa temps. D’acord amb les últimes estimacions, aquest 10% de persones que 
viuen amb menys de 1,9 dòlars al dia al 2015 és inferior al 11% registrat al 2013 i, 
significativament, aquesta xifra és un 36% inferior al valor de pobresa extrema registrat 
al 1990. En retrospectiva, quasi 1.100 milions de persones han aconseguit sortir de la 
pobresa extrema: si al 1990 hi havia al món 1.850 milions de persones en condicions 
de pobresa extrema, al 2015 aquest número s’ha reduït fins als 736 milions. Dades 
disponibles en: https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview, (29/8/2019).
7 Johnson (2018), p. 12.
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d’exemple: segons la Fondation de France i el Centre d’Étude et de la 
Recherche sur la Philanthropie , “la evolució de la desregulació i la relaxació 
dels marcs jurídics i fiscals en països com Alemanya, Itàlia, Espanya, França i 
Bèlgica han coadjuvat al creixement de la filantropia en Europa”8. Però també 
a Àsia, especialment a la Xina i Singapur, s’han adoptat polítiques actives de 
promoció de la filantropia mitjançant els incentius fiscals”9.

Paral·lelament a aquests canvis sòcio-històrics s’ha anat desenvolupant 
a escala global una infraestructura que funciona com a una xarxa 
d’organitzacions internacionals amb la finalitat de promoure, donar suport i 
professionalitzar la filantropia en tots els països que hi pertanyen, però també 
davant dels organismes supra estatals o de sobirania compartida, com ara, 
la Unió Europea i els seus òrgans de govern. Es tracta d’una infraestructura 
internacional, composta de xarxes d’associacions de fundacions de segon 
i tercer nivell que operen, sobre tot, en l’escenari nord-atlàntic, però que 
darrerament s’expandeix i incorpora associacions de fundacions d’altres 
latituds10. Ja havíem fet referència anteriorment a la Xarxa de Donants 
i Fundacions a Europa (DAFNE, per les seves sigles en anglès) i Xarxa 
d’Iniciatives Globals pels Donants (Worldwide Initiatives for Grantmaker 
Suport, WINGS). També caldria afegir-hi l’ European Foundation Centre, que 
a més de desplegar les seves pròpies línies d’actuació, treballa conjuntament 
amb DAFNE tot el que té a veure amb la representació i defensa (advocacy) 
de les associacions de fundacions davant els diversos contextos legislatius 
als diferents països. La premissa de la qual parteixen aquestes institucions és 
que els escenaris polítics i les regulacions jurídiques afecten directament la 
filantropia, a vegades incentivant-la i a vegades dificultant-la. 

Al intentar amplificar la veu de les organitzacions filantròpiques a escala 
global, aquests actors, relativament joves al panorama fundacional11, volen 
assegurar la continuïtat i la millora del sector davant dels responsables 
polítics supranacionals i de l’opinió pública als diferents països. Evidentment, 
aquest nivell  d’especialització i sofisticació ha estat possible gràcies a la 
proliferació a escala global de les fundacions, com es pot apreciar al següent 
mapa.  

8 AA, An Overview of Philanthropie in Europe (2015).
9 Johnson (2018)
10 És el cas, per exemple de WINGS, per exemple, una plataforma que incorpora 
més de 170 entitats distribuïdes en 55 països de tots els continents.
11 WINGS va néixer a l’any 2000, mentre que DAFNE va ser una xarxa informal de   
21 associacions nacionals de fundacions creada l’any 2006 i que es va a constituir 
com a entitat legal l’any 2018 a Brussel·les.
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Mapa del sector fundacional a escala global.

Font: elaboració propia a partir de Johnson (2018) p.13.

Un altre factor que ha possibilitat el desenvolupament de la filantropia 
institucional a escala global és la gran concentració d’actius amb la qual 
compta el sector fundacional, especialment als Estats Units i a Europa. Es 
calcula que, aproximadament, 60% dels actius afectats a perpetuïtat del 
sector fundacional global, pertanyen als Estats Units i 37% a fundacions 
europees12. A continuació, es pot apreciar gràficament l’enorme diferència 
entre països i regions pel que fa a la grandària dels diferents sectors 
fundacionals a nivell mundial.

12 Johnson (2018), p.17. Es important destacar que aquest informe es basa en 
la identificació de 156.894 entitats filantròpiques (bàsicament fundacions) al llarg 
de 22 països, més Hong Kong. Si bé aquest volum importantíssim de fundacions a 
escala global no exhaureix tot el panorama de les fundacions, és un nombre gens 
menyspreable i del qual es poden extreure trets indicatius rellevants tot i que no pas 
concloents ja que la representativitat estadística de la mostra no està garantida
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Gràfic 2.1: Actius fundacionals per regions i països (en milers de milions de 
dòlars):

Font: elaboració pròpia a partir de Johnson (2018) p.17.

La comparança del volum d’actius fundacionals dona informació valuosa 
respecte a la grandària, l’abast i la concentració de recursos de les 
fundacions entre alguns països. També dona informació sobre les condicions 
que faciliten el sorgiment d’estructures de representació sectorial pel sector 
fundacional a escala internacional, com les ja esmentades. Potser de 
forma més significativa es pot afegir, com a un altre dels factors explicatius 
del procés d’institucionalització de la filantropia mitjançant les xarxes 
d’associacions de tercer nivell, el valor dels actius fundacionals en relació al 
Producte Brut Interior de cadascú dels països (més Hong Kong). 



Observatori de Fundacions | Cap a una filantropia universal

11

Gràfic 2.2: Actius fundacional en proporció al PBI dels països            
(expressat en %): 

Font: elaboració pròpia a partir de Johnson (2018) p.18.

Si bé els països amb similituds, en quant al volum d’actius, és semblant a 
les dues gràfiques, la segona aporta una informació econòmica addicional i 
valuosa des del punt de vista de l’explicació de la consolidació i organització 
del sector fundacional. Atenent aquesta cohort de països, hi ha dos d’ells 
(ambdós europeus: Països Baixos i Suïssa) que superen el 10% del pes en 
actius fundacionals sobre els seus PBI. Un segon grup de països, entre els 
quals es troba tant Estats Units (amb un 4,8%) com a Espanya (amb 2,4%)  
es mouen entre el 1 i 5% del PBI respectiu. Per últim, un tercer grup de 
països, semblant en nombre al segon grup, però que oscil·la entre un més 
modest 0,1% (el cas de la Xina) i un 1% de pes relatiu sobre el PIB, com ara 
el cas del sector fundacional mexicà. 

Aquestes xifres són, fins i tot en els casos dels països amb menys pes relatiu 
sobre el respectiu PIB, importants i connoten una considerable capacitat 
d’accés a recursos essencials no només para l’activitat filantròpica mateixa, 
sinó també para la seva organització i amplificació de la seva veu arran del 
món. 
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Una de les virtuts atribuïdes a les associacions i entitats socials de tot tipus 
és que la participació i el compromís individual que comporten reverteix 
positivament en el conjunt de la societat. La teoria del capital social, 
amplament estudiada i debatuda entre els científics socials en les últimes 
tres dècades, argumenta que són les xarxes (networks) d’individus, com les 
entitats associatives, les que possibiliten les normes i la confiança que permet 
l’acció col·lectiva eficaç13. La relació causal existent entre la participació en 
diversos tipus d’associacions, tan privades com d’interès públic, i el nivell de 
civisme d’una determinada comunitat ha estat examinada i contrastada per 
diversos estudiosos de la participació política i les virtuts cíviques14. 

Aquest vincle entre l’associacionisme i la qualitat de la participació cívica ve 
de lluny. Quan Alexis de Tocqueville va visitar els Estats Units al segle XIX 
va quedar profundament impactat pel dens teixit associatiu de la societat 
nord-americana15. Més recentment, politòlegs i sociòlegs influïts pel pensador 
francès, han reunit un ampli ventall d’evidència empírica que suggereix que 
la qualitat de la vida pública i la performance de les institucions socials estan 
fortament influïdes per les normes i les xarxes derivades del compromís 
i la participació cívica que es desenvolupa, precisament, al nivell de les 
xarxes i les associacions16. Segons Putnam, “anàlogament a les nocions de 
capital físic i capital humà ─entès com a eines i aprenentatge que milloren la 
productivitat individual─ el capital social refereix al les xarxes, normes i a la 
confiança social que facilita la coordinació i la cooperació pel mutu benefici”17.

Evidentment, les associacions filantròpiques, en tant que entitats que 
representen la veu de les fundacions i vetllen pels seus interessos, entren 
també dins d’aquesta categoria més genèrica de l’associacionisme. Per 
tant, no només seria legítim pressuposar que el grau d’institucionalització 
del sector fundacional reverteix sobre el nivell de civisme del conjunt social 
sinó que el comportament filantròpic dels individus és un bon indicador del 
nivell de capital social acumulat per una societat en concret. Es a dir, no 
només sembla existir una relació causal entre el nivell d’associacionisme i els 
nivells de civisme; sinó també, i fins i tot més important des de la perspectiva 
fundacional, també hi hauria una relació que suggereix causa-efecte entre 
les xarxes i associacions implicades en el concepte de capital  social i la 

13 Vegeu, R. Putnam, (1995a), pp. 65-78.
14 Vegeu, Putnam, (1993b), pp. 163-185.
15 “América es el país del mundo que más partido ha sacado de las asociaciones 
y donde se ha aplicado este poderoso medio de acción a una mayor diversidad de 
objetos”. A. Dtocqueville, La democracia en América, p. 177.
16 Putnam, “Bowling Alone: America’s declining social capital”, p.66.
17 Ibídem. 

3. L’enfortiment de la societat civil mitjançant les 
associacions de fundacions
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filantropia privada. A més de Putnam, altres autors han assenyalat que tant el 
voluntariat com la filantropia són en la pràctica predictors del compromís cívic 
en una determinada comunitat18. Les associacions proveeixen els canals a 
través dels quals les persones ajunten els seus esforços per a la consecució 
de bens públics i les xarxes socials fomenten les normes de reciprocitat que, 
a la vegada, incrementen l’interès i la preocupació pels altres19.

Un debat persistent per a la literatura sobre la filantropia i el seu nivell 
d’institucionalització té a veure amb la distinció entre el que els individus “fan” 
i allò que els individus “són”20. Les persones inverteixen i destinen temps i 
recursos al capital social perquè se senten naturalment inclinades a fer-ho o 
perquè hi ha poderosos estímuls externs que els incentiven a la participació 
en xarxes i associacions? El mateix interrogant es podria formular en relació a 
la filantropia: la gent tendeix a donar perquè són sensibles a forces externes, 
com ara; els incentius fiscals, el prestigi social obtingut o la satisfacció 
individual que raporta el fet de donar i ajudar als altres (warm glow giving)21? 
O bé perquè simplement alguns se senten naturalment més inclinats a ajudar 
que altes, independentment dels costos que això comporti? Sense descartar 
del tot aquesta segona possibilitat (tot i que resulta metodològicament 
molt complicat estudiar les característiques inherents o “essencials” de la 
personalitat dels individus); la resposta majoritària de la literatura en ciències 
socials sobre aquest dilema tendeix a plantejar que les forces externes o els 
incentius dirigits a estimular determinada comportament, en aquest cas el fet 
de donar, funcionen com a determinants tant de l’activitat filantròpica com de 
la participació en xarxes i associacions que la promouen22. 

Cal dir que aquestes tendències envers la associacions i les xarxes de 
participació del sector fundacional s’han anat inscrivint juntament amb una 
sèrie de canvis en la forma de practicar la filantropia i, en especials, dels seus 
nous protagonistes: «els nous filantrops» com se’ls sol anomenar. Aquests 
canvis són especialment evidents en el cas dels Estats Units, a on durant tot 
el segle XX les fundacions més institucionalitzades23 jugaven un rol primordial 
per la seva influència i capacitat per transformar les condicions socials en el 

18 A. Apinunmahakul, R. Devlin, (2008), pp. 309-328.
19 Ibid., p. 310.
20 E. Glaeser, D. Laibson i B. Sacerdote, (2002), pp. 437-458.
21 Vegeu J. Andreoni, (1990), pp. 464-477.
22 Apinunmahakul, Devlin, (2008), p. 311.
23 Fundacions com la Ford Foundation, la Rockefeller Foundation o la Carnegie 
Foundation, per posar alguns exemples emblemàtics.
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seu entorn i per atraure la col·laboració entre govern i sector privat24. En canvi 
avui, i en part a conseqüència de la inèdita acumulació de riquesa a escala 
global, les fundacions nord-americanes més tradicionals, com les abans 
esmentades, ja no ocupen el mateix rol predominat que ocupaven a segle 
passat. Algunes pinzellades per veure com ha canviat el paisatge: les 10 
fundacions més importants als Estats Units, en termes de donacions privades 
atorgades, representaven al 1993 el 15% del total de les donacions del sector 
fundacional nord-americà. Al 2014, amb prou feines aquesta participació 
sobre el total de donacions arribava al 4% del total25. Al mateix temps, la 
riquesa dels individus amb un patrimoni superior als 1.000 milions de dòlars 
ha crescut  de mitjana un 11,5% anual entre 1997 i 201726. Però, mentre que 
aquesta nova riquesa ha començat a irrigar els canals de les fundacions i els 
seus donatius, nous fundadors han aparegut en el panorama de la filantropia 
internacional. A diferència dels filantrops anteriors, aquests nous fundadors 
tenen un enfocament més disruptiu, són sovint “self-made entrepreneurs 
que porten una orientació més innovadora i agressiva a la forma de practicar 
la filantropia”27. Molts d’ells no volen, per exemple, sentir-se amb les mans 
lligades per les dotacions fundacionals a perpetuïtat (endowment) o per les 
estructures de personal més rígides d’aquelles fundacions que gestionen 
els seus propis programes. En aquest sentit, s’han explorat als Estats Units 
noves formes jurídiques d’organitzacions més lleugeres i magres, amb la 
finalitat de reduir els costos d’estructura i transacció de l’activitat filantròpica28. 

Però també cal al·ludir, de forma complementària, a la trajectòria amplificada 
al llarg dels últims anys dels microdonatius individuals o el micromecenatge 
(crowfunding). Més enllà de les esmentades tendències més disruptives 
i “agressives” dels anomenats nous filantrops (persones físiques que 

24 Accions com a, per exemple, l’erradicació de la poliomielitis als Estats Units 
o la promoció de l’accés gratuït a les biblioteques públiques per la població més 
desfavorida o la reducció dels gasos contaminants i millora de la qualitat de l’aire. 
Vegeu, Wolf Ditkoff (2017), disponible en: https://hbr.org/2017/09/audacious-
philanthropy (3/9/2019).
25 Vegeu, A. Powell, W. Seldon i N. Sahni, (2019), s/p.
26 Ibídem.
27 Ibídem. 
28 Estructures jurídiques alternatives a les fundacions com, per exemple, les 
companyes de responsabilitat limitada (limited-liability companyies, LLCs) que 
permeten un major control dels fons dotacionals i del capital, a més de més privacitat 
(o menys vigilància dels poders públics) que les fundacions tradicionals. En aquesta 
línia es troba la Chan-Zuckerberg Initiative, una LLC creada pel fundador de Facebook 
i la seva esposa, que rebrà una donació gradual de 45.000 milions de dòlars al 
llarg dels anys i que té com a missió principal el progrés humà acompanyat per la 
tecnologia i la igualtat d’oportunitats



Observatori de Fundacions | Cap a una filantropia universal

15

destaquen de la resta per la seva acumulació de capital i que distribueixen 
una magnitud de donatius mai experimentada per donants individuals fins 
ara), es pot constatar arreu un floriment de les microdonacions, també a títol 
individual. Durant les últimes dues dècades, com a mínim, el micromecenatge 
s’ha anat estenent tant pel que fa als àmbits d’actuació com pel que fa les 
capes socials i sostrats poblacionals que l’empren com a recurs i motor de 
canvi social. 

Naturalment, el paper dels incentius fiscals als donatius privats juguen un 
rol prominent dins del marc d’aquesta tendència. Les dades reflecteixen 
un increment de les donacions mitjanes tant a  Espanya com a Catalunya, 
que han passat d’ uns 71 euros l’any 2003 a més que doblar-se l’any 2016 
en 14629. Tot i que el pes d’aquesta expansió recau principalment sobre 
l’augment dels donatius que fan les classes mitjanes, o precisament per 
això, es parla de “democratització de la filantropia” justament per descriure 
aquesta tendència més participativa i redistributiva del mecenatge. Exemple 
d’això mateix és també l’increment dels estudis i de l’interès científic sobre 
el fenomen del micromecenatge. Interès que es fa palès en la recerca i 
publicació d’articles sobre iniciatives com la de la plataforma de codi obert 
Goteo, que permet l’anàlisi rigorós des del punt de vista acadèmic de la 
recaptació de donatius endreçats a projectes amb impacte social30. 

Un altre grau de la xarxa associativa fundacional és la que es produeix al 
nivell dels Estats. Val a dir: les diferents associacions de fundacions de segon 
nivell amb base i representativitat a cadascú dels països. En el cas dels 
països europeus, cal destacar la proliferació d’ aquests tipus d’associacions, 
especialment al llarg de la segona meitat del segle XX. Aquestes associacions 
estatals funcionen com a veritables paraigües de fundacions, amb plenes 
capacitats per a la representació política, institucional i sectorial.

Naturalment, donada la gran heterogeneïtat dels marcs jurídics nacionals 
que regeixen les fundacions, aquesta representativitat i tipus d’associacions 
canvia molt segons el països. Per començar, el nombre d’entitats 

29 P. A. Fàbregas (2019), en procés de publicació
30 M. Fuster Morell, E. Senabre Hidalgo, E.Rodríguez, (2020), s/p.

4. L’associacionisme de les fundacions als països 
europeus
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representatives a escala nacional pot variar. Hi ha països, com per exemple 
França, a on La Fondation de France (en sí mateixa una fundació) acapara la 
representativitat del sector al país gal31 i ha d’altres, com a Itàlia o el Regne 
Unit, on es poden trobar més d’una entitat que aplega diverses fundacions 
segons els tipus i l’àmbit temàtic d’aquestes. 

A més de les associacions de fundacions de segon nivell, caldria també 
esmentar els diversos instituts i centres de recerca exclusivament dedicats 
a l’estudi de la filantropia i les donacions. En aquest sentit, destaca 
especialment al Regne Unit, el Centre for Charitable Giving and Philanthropy 
(CGAP), un consorci integrat per diverses i prestigioses institucions públiques 
i privades, com The Economic and Social Research Council (ESRC), The 
Scottish Government, The Carnagie UK Trust i la Oficina pública del govern 
britànic per la Societat Civil (Office for Civil Society). Altres organismes 
de recerca especialitzada són: L’Observatoire de la Philanthropie, creat 
al 1997 i incardinat dins el funcionament de la Fondation de France o el 
Centre d’Études de la Philanthropie de la Université de Bâle, fundat a l’any 
2008 per la associació de segon nivell SwissFoundations i que col·labora 
en diverses labors de investigació amb el Centre en Philanthropie de la 
Université de Genève. A Espanya, també s’afegeix l’Instituto de Análisis 
Estratégico de Fundaciones (INAEF), incardinat dins l’ Asociación Española 
de Fundaciones (AEF). Tots aquests centres ja consolidats, pel que fa a la 
generació de coneixements útils al sector, denoten l’interès global del sector 
per la  millora mitjançant l’especialització dels coneixements així com un alt 
grau d’institucionalització, del qual les associacions de fundacions en són 
protagonistes. 

La taula a continuació presenta de forma indicativa algunes de les 
associacions de fundacions a set països europeus.

 

31 La prominència del rol de la Fondation de France es produeix sense perjudici 
de l’existència d’altres associacions de fundacions a França, com per exemple, Le 
Centre français des Fonds et Fondations, creat l’any  2002 per iniciativa d’altres set 
fundacions, entre elles, la mateixa Fondation de France.
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Taula 2.1: Associacions de fundacions de segon nivell a Europa.

PAIS Alemanya

NOM DE LA
ASSOCIACIÓ

Associació Alemanya de Fundacions
(Bundersverband Deutscher Stiftungen) 

MISSIÓ Nascuda al 1984 com a associació de caràcter no lucratiu, és la 
més antiga del país pel que fa a la representació de les fundacions 
a Alemanya. El seu objectiu és estendre i difondre el concepte 
fundacional, a més de promoure els canvis legislatius que afavoreixen 
el compliment dels fins d’interès general de les fundacions.

ACTIVITATS I
PROJECTES

Congrés de les Fundacions Alemanyes. 
Dia de les Fundacions a Alemanya.
Plataforma ECFI (European Community Foundation Initiative).
Premi Alemany al Comprimís Cívic.

XIFRES CLAU 
DE L’ENTITAT

• 4.300 fundacions sòcies.

COOPERACIÓ
INTENACIONAL
AMB ALTRES
CENTRES

DAFNE- Donors and Foundation Network in Europe.
European Foundation Centre.
Council of Foundations (Estats Units).
Asia Pacific Philanthropy Consortium.
The Africa Philanthropy Network.

PAIS Portugal

NOM DE LA
ASSOCIACIÓ

Centro Português de Fundaçôes (CPF)

MISSIÓ Contribuir a l’enfortiment del sector fundacional portuguès, la seva 
capacitat i visibiilització.
Incentivar les acciones de ciutadania responsable per part de les 
fundacions.
Promoure bones pràctiques, polítiques de transparència, els codis de 
bon govern i bona conducta.
Desenvolupar la filantropia i el seu reconeixement social.

ACTIVITATS I
PROJECTES

Realització de trobades, conferències i seminaris d’interès pel sector. 
Directori de Fundacions portugueses (en preparació).

XIFRES CLAU 
DE L’ENTITAT

• 100 fundacions sòcies.

COOPERACIÓ
INTENACIONAL
AMB ALTRES
CENTRES

• DAFNE. Donors and Foundation’s Network in Europe
• EFC: European Foundation Centre
• WINGs. Worldwide Initiatives for Grant Making Suport
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PAIS França

NOM DE LA
ASSOCIACIÓ

La Fondation de France Centre Français de Fonds et 
Fondations

MISSIÓ La Fondation reuneix als 
actors rellevants per al món 
fundacional a França. Aporta 
el suport necessari per tal que 
les seves actuacions siguin 
el més eficaces possibles. 
La Foundation s’adreça a un 
ampli ventall d’àmbits d’interès 
general, com ara, l’ajuda a les 
persones vulnerables, la recerca 
mèdica, el medi ambient, la 
cultura, l’educació entre d’altres.
La Fondation gestiona els 
seus propis programes d’acció 
i, a més, dona suport a 
fundadors particulars mitjançant 
assessorament d’experts, suport 
metodològic, finançament, 
treball en xarxa i intercanvi de 
bones pràctiques.

Entitat de segon nivell que 
aglutina tant fundacions 
franceses com a fons d’inversió i 
dotacions per a causes d’interès 
general. La seva missió se 
centra en la promoció d’un 
marc fiscal favorable al sector 
fundacional, la constitució d’un 
centre de documentació per 
a les fundacions, el foment 
del networking, la rendició de 
comptes i les bones pràctiques.

ACTIVITATS I
PROJECTES

La Fondation dona suport 
operatiu i econòmic a una 
important quantitat de 
projectes, la majoria dels quals 
s’alinien amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenibles 
(ODS 2030) estipulats per 
les Nacions Unides, fregant 
cadascú dels seus àmbits: 
reducció a cero de la pobresa 
i la fam, salut i educació de 
qualitat, energia sostenible, 
treball digne i creixement 
econòmic, reducció de les 
desigualtats, etc.

XIFRES
CLAU DE
L’ENTITAT

• 857 fons i fundacions 
«abrigades».

• 470.000 donants.
• 206 assalariats.
• 553 voluntaris.
• 33 programes amb comitè 

d’experts.
• 6 Fundacions regionals
• 187 Milions d’euros destinats 

a la selecció, posada en 
marxa i seguiment de 
projectes d’interès general en 
diferents àmbits d’intervenció.

• 320 fundacions associades.
• 350.000 € en donacions per a 

projectes de l’entitat.
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COOPERACIÓ
INTENACIONAL
AMB ALTRES
CENTRES

DAFNE- Donors and Foundation 
Network in Europe.
European Foundation Centre.
Council of Foundations (Estats 
Units).
Asia Pacific Philanthropy 
Consortium.
The Africa Philanthropy Network.

PAIS Regne Unit

NOM DE LA
ASSOCIACIÓ

ACF. Association of Charitable 
Foundations

ACO. Association of Charitable 
Organisations

MISSIÓ És l’entitat de referència al 
Regne Unit que agrupa a les 
fundacions i organitzacions 
benèfiques que ofereixen 
ajuts i subvencions privades 
(Grantmaking). 
Descriuen la seva missió des 
del convenciment que les 
fundacions són una font vital 
pel bé de la societat, centrant 
la seva activitat en donar-les 
suport i assessorament per tal 
d’aconseguir la màxima eficàcia 
en la utilització dels seus 
recursos.

ACO és una entitat adreçada 
a  organitzacions benèfiques i 
fundacions de caire assistencial. 
Es tracta d’una xarxa de més 
d’un centenar d’organitzacions 
interessades en compartir el seu 
coneixement, el que fan els altres 
membres i en el treball en xarxa 
per tal d’adquirir més eficiència i 
eficàcia en la gestió.

ACTIVITATS I
PROJECTES

Organització de conferències, 
seminaris, webinars i progra-
mes de formació professional 
adreçats al sector de les funda-
cions.
Diverses publicacions pe-
riòdiques relacionades amb 
temàtiques d’interès per les 
fundacions: estratègies de 
donacions, bones pràctiques, 
desenvolupament de processos 
de decisió i tendències d’inver-
sió en projectes d’impacte.

Entre els serveis que ACO 
proporciona als seus socis 
destaquen: la provisió 
d’informació i publicacions 
rellevants pel sector, el 
desenvolupament d’una 
plataforma de networking i 
comunicació d’activitats dels 
socis, la realització d’estudis 
de benchmarking i serveis de 
representació i campanyes 
relacionades amb la promoció de 
les entitats membres.

XIFRES
CLAU DE
L’ENTITAT

• 370 fundacions sòcies.
• 50.000 milions de Libres 

en actius de les fundacions 
sòcies.

• 2.500 milions de Libres en 
ajuts i donacions assignades 
per les fundacions sòcies 
(2017).

• 100 organitzacions benèfiques 
sòcies.
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PAIS Itàlia

NOM DE LA
ASSOCIACIÓ

ASSIFERO- Associazione 
Italiana delle Fondazioni ed Enti 
della filantropia Istituzionale

ACRI. Associazione di Fondazioni 
e di Casse di Risparmio
(Associació sense ànim de lucre, 
especialitzada en la representació 
de les fundacions bancàries).

MISSIÓ Augmentar la circularitat de la 
informació, les bones pràctiques, 
els enfocaments innovadors, 
ampliar models, enfortir 
l’impacte social i promoure, fins 
i tot a nivell nacional i europeu, 
un pol d’agregació filantròpica 
amb representació, proposta i 
col·laboració. 

Representar i protegir els 
interessos dels seus membres, de 
manera que aquest puguin assolir 
els seus objectius institucionals i 
econòmics.

ACTIVITATS I
PROJECTES

XIFRES
CLAU DE
L’ENTITAT

• Més de 100 fundacions 
sòcies.

• 8 fundacions bancàries sòcies 
que deuen a terme projectes 
de desenvolupament social i 
econòmic.

• 1.000 milions d’euros destinats 
al finançament de projectes en 
diferents àmbits.

• Els seus fons dotacionals 
agregats sumen 39.000 milions 
d’euros (2017). 

COOPERACIÓ
INTENACIONAL
AMB ALTRES
CENTRES

• European Foundation Centre
• European Day of Foundations 

and Donors
• DAFNE. Donors and 

Foundation’s network in 
Europe.

• WINGS. Worldwide Initiatives 
for Grant making Support

• ARIADNE. European Funders 
for Social Change and Human 
Rights

• ASVIS. Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile

• Global Fund. For Community 
Foundations

• European Community 
Foundation Initiative

• DAFNE. Donors and 
Foundation’s Network in 
Europe

• WSBI. The World Savings and 
Retail Banking Institute

• ESBG. The European Savings 
and Retail Banking Group
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PAIS Suïssa

NOM DE LA
ASSOCIACIÓ

SwissFoundations

MISSIÓ Com a veu de les fundacions donants d’utilitat pública Suïssa, 
SwissFoundations declara representar els seus interessos de manera 
econòmica i políticament independent, centrant-se en l’autoregulació, 
l’obertura, la cooperació i el pluralisme com els seus principals valors.
L’associació acull a les fundacions grans i petites que operen tant 
al context nacional com a internacional, domiciliades a Suïssa y 
Lichtenstein. Totes les fundacions amb actius propis destinats a 
finalitats d’interès públic poden formar-hi part, mentre que quedarien 
excloses totes aquelles fundacions que depenguin de donacions 
privades o públiques per a les seves activitats. 

ACTIVITATS I
PROJECTES

Organització dels Simpòsiums, Jornades i Fòrum de fundacions.
Recerca sobre el món fundacional suïs, incloent la producció 
sistemàtica de Reports, Informes i estudis monogràfics dedicats al 
sector i la filantropia.

XIFRES CLAU 
DE L’ENTITAT

• 159 fundacions sòcies (2018).
• 2.358 milions d’euros (2.590 milions de francs suïssos) destinats a 

donacions per part de les fundacions sòcies entre els anys 2012 i 
2017, distribuïts de la següent manera:

• 26% a cooperació internacional i desenvolupament.
• 21% Medi ambient i sostenibilitat.
• 13% Educació.
• 11% Àmbit social
• 9% Art i cultura.

COOPERACIÓ
INTENACIONAL
AMB ALTRES
CENTRES

• DAFNE. Donors and Foundation’s Network in Europe
• EFC: European Foundation Centre
• WINGs. Worldwide Initiatives for Grant Making Support
• CEPS. Centre d’Études de la Philanthropie en Suisse de la 

Université de Bâle
• Centre pour le Droit de Fondations de l’Université de Zurich
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PAIS Espanya

NOM DE LA
ASSOCIACIÓ

AEF. Asoaciación Española de Fundaciones

MISSIÓ L’AEF, creada al 1977, centra la seva missió en la representació i 
defensa dels interessos de les fundacions espanyoles davant de les 
administracions públiques i altres instàncies i organismes públics o 
privats, tan a Espanya com, especialment, en el context de la Unió 
Europea.
L’AEF es presenta a sí mateixa com a un actor ambiciós i destacat a 
l’àmbit internacional. Amb una agenda desenvolupada en termes de: 
• representació de les fundacions espanyoles en els fòrums 

internacionals del sector fundacional global
• promoció del contacte i intercanvi de les fundacions espanyoles 

amb fundacions d’altres països 
• difusió de tendències del sector internacional que puguin ser 

d’interès per a les fundacions espanyoles. 
• recerca sobre el sector fundacional i l’evolució de la filantropia.

ACTIVITATS I
PROJECTES

A més dels serveis d’assessorament, de formació adreçada als 
professionals de les fundacions i de representació, l’AEF organitza 
un fòrum anual de fundacions (DEMOS), atorga diferents premis: a la 
iniciativa filantròpica, a la innovació social i a la comunicació.  

XIFRES CLAU 
DE L’ENTITAT

• 811 socis (2019).
• Declara ingressos per la seva activitat de 1,7 milions d’euros, 60% 

dels quals provenen de quotes de les seves fundacions sòcies. 

COOPERACIÓ
INTENACIONAL
AMB ALTRES
CENTRES

• DAFNE. Donors and Foundation’s Network in Europe
• EFC: European Foundation Centre
• WINGs. Worldwide Initiatives for Grant Making Support
• Foundation Center (EEUU
• ECCVAT (European Charities’ Committee on Value-Added Tax)
• Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil
• EVPA – European Venture Philanthropy Association
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El floriment del sector fundacional tan a escala nacional com internacional 
ha estat en part un correlat de les polítiques públiques favorables que es 
van originar al voltant dels anys noranta i que van assolir el seu punt àlgid 
amb l’inici del segle XXI. Segons Rey-Garcia, tres aspectes de les polítiques 
regulatòries van ser crucials perquè això fos així: en primer lloc, les lleis 
que van establir, per primera vagada, un marc legal per a les fundacions, 
clarificant l’esquema conceptual propi i en relació a altres organismes del 
Tercer Sector i preservant també la seguretat jurídica de fundadors i donants. 
En segon lloc, la plasmació d’un marc legal de caire “desregulatori” que va a 
relaxar alguns dels antics requeriments administratius sobre les fundacions 
ja existents o els requisits per crear-ne de noves. I, last but not least, les 
lleis que, com l’espanyola de 2002, van dotar d’ incentius fiscals a les 
fundacions32.

L’anàlisi derivat de la taula 2.1 confirma l’opinió de Rey-Garcia quan diu 
que: “l’acció col·lectiva entre les fundacions [a Espanya i altres països] 
està bàsicament estructurada per la forma jurídica, més que per les àrees 
d’activitat, per a representar interessos comuns i reclamar avantatges 
administratives, legal i fiscals”33. Com també es veu a la taula, Espanya 
compta amb un dels processos d’institucionalització del sector fundacional 
de més llarga durada ─amb la creació de l’AEF des de finals dels anys 
setanta34─ i un dels més exitosos, en termes de números de socis, si es 
compara amb la resta d’associacions de segon nivell dels diferents països 
(només l’Associació Alemanya de Fundacions supera amb escreix a 
l’espanyola en nombre de socis, mentre que la Fondation de France està 
pràcticament equiparada amb l’AEF).  

A més del nivell estatal, Espanya compta també amb una important xarxa 
d’associacions de fundacions a nivell autonòmic, de la qual la Coordinadora 
Catalana de Fundacions (CCF) hi forma part. Creada pràcticament al mateix 
temps que l’AEF, al 1978, la CCF compta amb més de 650 fundacions sòcies 
al moment de la redacció d’aquest treball i és la única institució de segon 
nivell de fundacions existent a Catalunya, a més de la pionera en relació a les 
altres associacions de fundacions autonòmiques a la resta de l’Estat35.

32 Rey-Garcia, (2019b).
33 Ibídem.
34 Ibídem.
35 En termes cronològics, amb posterioritat a la constitució de la Coordinadora 
Catalana de Fundacions, es configuren l’any 2003 la Confederación Vasca de 
Fundaciones (FUNKO) a San Sebastián i l’ Asociación Andaluza de Fundaciones 
(AFA). Set anys després, l’any 2010, es forma l’ Asociación Extremeña de 
Fundaciones i al 2012, la navarresa.

5. Les associacions de fundacions a Espanya i a 
Catalunya
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Els orígens de la CCF es remunten al impuls liberalitzador de la societat 
civil durant el període de la transició. L’aparició del moviment associatiu 
fundacional a Espanya i Catalunya va estar marcat per l’efervescència política 
dels darrers anys del franquisme. Específicament en el cas català ─reconegut 
pel grau d’implicació i participació de la seva societat civil─ les fundacions van 
formar part de l’expressió i de l’anhel del reconeixement de la particularitat 
catalana, el signe més notori de la qual va ser la seva llengua i la seva 
cultura.  

De fet, representants i directius de fundacions catalanes, com la fundació 
Roca i Galès, la fundació Bofill, la fundació María Francisca de Roviralta i 
l’Institut Químic de Sarrià, ja van participar al 1973 de la primera trobada de 
Buitrago36 a Madrid, coneguda per ser el germen del procés d’organització 
del sector fundacional a tot Espanya. Al mes de maig de 1978 es va constituir 
el Grup per a la Promoció de la Coordinació de les Fundacions Catalanes, 
antecessora directa de l’actual CCF, en el context de restabliment de la 
Generalitat de Catalunya i de l’aprovació del nou Estatut d’Autonomia de 
Catalunya amb tot el que això comportava en termes de restabliment de 
competències i autogovern. 

36 Les trobades de Buitrago van començar al 1973 per iniciativa del filantrop i 
advocat de l’Estat català Josep Maria Vilaseca Marcet lligat a l’entitat no lucrativa 
Fomento de Entidades Benéficas (FOEBE), conjuntament amb la fundació galega 
Pedro Barrié de la Maza i la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de 
las Comunicaciones (FUNDESCO) amb el propòsit de conèixer la realitat del món 
fundacional a Espanya. El bon resultat de la primera jornada va permetre la seva 
continuïtat al llarg dels anys fins al 1977. D’aquestes trobades trobades sorgiria 
l’impuls entre els directius de les fundacions catalanes de crear una entitat local que 
els aglutinés.
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A tall de resum, recapitulem ara les principals conclusions del treball. 

La «filantropia institucional», entesa com a l’agregació i canalització de 
recursos a escala nacional i internacional per a l’acció filantròpica mitjançant 
diverses associacions civils específicament creades amb aquesta finalitat, es 
troba en una fase d’expansió a escala planetària.

Aquest procés d’institucionalització de l’activitat filantròpica es concreta en 
una xarxa d’organitzacions internacionals que tenen com a missió promoure, 
donar suport i professionalitzar la filantropia als països que formen part de la 
xarxa i als organismes supraestatals o de sobirania compartida, com ara la 
Unió Europea. Aquesta infraestructura ha demostrat un notable creixement 
a partir de finals de la dècada dels noranta, inicialment constituïda per 
associacions de segon i tercer nivell als països europeus i a Nord-Amèrica 
però que ha anat incorporant associacions de fundacions de la resta de 
continents. 

L’expansió de les associacions filantròpiques i la seva incidència així com 
del teixit fundacional als diferents països sembla anar lligat al creixement 
i concentració dels actius fundacionals arreu del món. Aquest procés de 
concentració d’actius fundacionals —que en el cas d’alguns països ,com 
Suïssa o Països Baixos, arriba a superar el 10% del PBI— facilita sens dubte 
el sorgiment d’estructures de representació sectorial per a les fundacions a 
escala internacional.

Independentment de les severs xarxes de representació a diferents escales, 
el dinamisme del sector fundacional repercuteix sobre la vitalitat i el civisme 
de les societats que li donen cabuda. En aquest sentit, tan legítim resulta 
pressuposar que el grau d’institucionalització de la filantropia reverteix sobre 
el nivell de desenvolupament de les virtuts cíviques del conjunt social com 
que el comportament filantròpic dels individus que la composen resulta en un 
bon indicador de capital social acumulat per aquella societat en concret.

 

6. Conclusions
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