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A inicis de 2021, després d'un any ple de canvis causats per la Covid-19, l’European

Foundation Center va sondejar als membres del seu Comitè de Xarxes Temàtiques 

per poder comprendre millor com havia canviat l’organització del treball en les seves 

fundacions. L’estudi, titulat “Insghts on how the work of EFC membres changed en 

2020” ha estat desenvolupat amb metodologia qualitativa i recull respostes de 9 

fundacions emblemàtiques arreu de 7 països: Itàlia, Alemanya, Estats Units, Turquia, 

França, Àustria i Regne Unit.

La figura esquematitza les principals transformacions, positives i negatives, que ha 

deixat el 2020 després de l’esclat de la pandèmia i la implantació del teletreball durant 

el confinament. Així, a conseqüència de l’acceleració de la transformació digital, 

destaca especialment l’augment de la productivitat i de les col·laboracions amb els 

stakeholders en el context del teletreball i les relacions a distància. Pel cantó negatiu, 

cal assenyalar “la fredor” del teletreball i la interrupció de certes prioritats a causa de 

restriccions pressupostàries.

La figura també resumeix el contingut dels principals reptes que han d’afrontar les 

fundacions a mesura que la nova normalitat s’obre pas. En aquest sentit, l’estudi 

emfatitza la importància de revisar estratègies de creixement en un context de màxima 

incertesa. També recomana adaptar les activitats que es portaven abans de la 

pandèmia d’acord amb les noves prioritats i orientar als equips professionals perquè 

puguin construir relacions de confiança amb donants i fundadors.
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Font: elaboració pròpia a partir de European Foundation Center (2021: 3; 5).

430.036.546,6 €

14.793.101,1 €

 Productivitat

 Treball en equip

 Col·laboracions 
amb grups d’interès

 Adaptabilitat dels 
equips professionals

 Contacte humà i 
relacions.

 Hores de treball a 
casa.

 Suspensió de 
prioritats i retallades 
pressupostàries

Fer front a 
l’increment de les 
desigualtats i dels 
fluxos de 
beneficiaris.

Revisió d’estratègies 
en context de 
màxima d’incertesa.

Re-avaluació les 
activitats d’acord amb 
les noves prioritats.

Construir relacions 
de confiança amb 
donants i fundadors 
malgrat la distància 
física.
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