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La gràfica exposa un resum dels principals resultats de l’última edició de l’Índex 
de Donacions Mundial (World Giving Index 2021) realitzat per la prestigiosa 
Charities Aid Foundation (CAF) del Regne Unit. 

L’índex desenvolupa una mesura sintètica de tres variables diferents: l’ajuda als 
desconeguts (entesa com a acció individual, desinteressada i directa en relació 
a una altre persona desconeguda), la donació de diners i la donació de temps 
propi fent-hi voluntariat. Aquest prestigiós estudi, que s’ha fet de manera 
ininterrompuda des de 2009, aporta un rànquing de la generositat dels països 
quantificada segons aquestes tres variables.

Les dades presenten les principals diferències i similituds entre els països 
segons el seu nivell de desenvolupament, a més de la puntuació global a 
l’índex, expressada en percentatge. Com es pot apreciar, les majors 
diferències rauen en l’ajut als desconeguts, on els països en 
desenvolupament puntuen 16 punts per sobre dels desenvolupats. El fet de 
donar diners, en canvi, estaria més estès entre els països més avantatjats, 
un diferencial de set punts per sobre els que tenen menys recursos. Per últim, 
pel que fa a fer voluntariat, els valors mostren una relativa similitud, amb 
només tres punts de diferència dels països en vies de desenvolupament per 
sobre dels ja desenvolupats.

L’índex es construeix sobre la base d’una enquesta presencial estadísticament 
representativa de 114 països, portada a terme per Gallup, i aglutina 1,6 milions 
de respostes individuals des de 2009, any d’inici de la sèrie.
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