
SOMGARRIGUES   ·   Periòdic quinzenal de les Garrigues   ·   www.somgarrigues.cat       facebook.com/somgarrigues      @somgarrigues Preu: 2,20 €

ENTREVISTA

“Sempre dic 
que el meu 
cor està a 
l’Àfrica”
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Teresa Mateu Bonastra (Llardecans, 1957)
Infermera i cooperant

AGRICULTURA

Les Garrigues obre el primer banc 
de terres públic de Ponent

La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal de les 
Garrigues i l’oficina comarcal d’Agricultura de la 
Generalitat, s’ha presentat aquest desembre.

Vol servir per reduir el risc d’abandonament de
sòl agrari i facilitar un relleu generacional que freni
el despoblament.
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CARRETERES

Possible punt final als 
desviaments de trànsit 
de l’AP-2 per la boira
Les condicions de circulació 
derivades de l’alliberament de 
l’autopista fan valorar al Govern 
l’aixecament d’una mesura 
polèmica iniciada el 2015.

  Pàgina 9

ENERGIES

Forestalia promou una 
segona línia d’alta tensió 
que creuaria la comarca
L’empresa privada vol estendre 
una nova infraestructura de 220 
kV pel nord de les Garrigues i 
cap a l’Urgell. Se sumaria a una 
que es projecta al sud.
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CARRETERES

Les pistes municipals 
en més mal estat  

de la comarca
Els ajuntaments es mostren 

impotents per fer-se càrrec del 
manteniment d’unes vies de 

comunicació cada vegada més 
castigades.

  Pàgina 15

HISTÒRIA

Ramon Fabregat: 
política i cultura des 

dels marges
Repassem la trajectòria del 

borgenc que va participar en 
el Complot del Garraf i en els 
fets de Prats de Molló i va fer 
activisme cultural a Mèxic.
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Les Muntanyes de Prades 
seran Parc Natural
El Vilosell i la Pobla de Cérvoles formaran part del projecte que el Govern 
s’ha compromès a crear en els pròxims tres anys.

MEDI NATURAL

  FOTO: Arxiu Montserrat Tarradellas / Monestir de Poblet



18 SOMGARRIGUES  ·  del 10 al 23 de desembre de 2021

Premsa Comarcal

ciutadania a avançar en 
aquest terreny

◗ També introduir 
nous conceptes en l’àm-
bit dels fons patrimonials 
indisponibles, que perme-
tin avançar i facilitar la 
introducció en el nostre 
marc legislatiu de fórmu-
les innovadores que per-
metin la modernització 
del sector fundacional, 
com els endowments ame-
ricans o les fundacions 
abritées franceses, entre 
d’altres.

Per què costa tant en 
aquest país afavorir amb 
mesures fiscals la filan-
tropia?

Hi ha una visió des 
de la hisenda públi-
ca molt recaptatòria, i 
menys d’utilització dels 
impostos per fer política 
pública, i a vegades cos-
ta veure que fomentar la 
filantropia des de l’admi-
nistració pública ajuda a 
involucrar la ciutadania 
en els problemes de la so-
cietat..

El món fundacional s’ha 
desenvolupat en els últims 
anys, tenint en l’actuali-
tat més de 2000 fundacions 
actives. A què creu que és 
degut aquest fenomen?

És evident que la 
fundació com a instru-
ment és molt antic, hi 
ha fundacions existents 
a Catalunya creades el 
segle XII, però també a la 
vegada és molt modern, 
mes de la meitat de les 
fundacions existents a 
Catalunya s’han consti-
tuït en els darrers vint 
anys. La fundació és un 
instrument d’una gran 
utilitat, si no es busca el 
benefici econòmic, sinó la 
maximització del servei 
als ciutadans i a la so-
cietat en general, és un 
instrument molt contro-
lat, d’una gran serietat i 
aportador de valors.

Catalunya té una gran 
tradició fundacional. S’ha 
estès al territori?. 

La presència en el 
territori és un concepte 
molt important, la Unió 
Europea quan parla de 
fundacions, permanent-
ment parla de la seva 
proximitat, aquest és un 
valor fonamental, cal es-
tar propers per entendre 
les petites realitats.

En el cas de Catalunya, 
tenim fundacions a totes 
les comarques, al Bar-
celonès hi ha una mica 
menys de la meitat, estant  
el restant 50 i escaig per 
cent distribuït per tot el 
país.

Què caracteritza de les 
Garrigues, si parlem de 
l’àmbit fundacional? 

A Catalunya hi ha 
registrades més de 2000 
fundacions però només 
un 77% estan operatives. 
A les Garrigues és de les 
poques comarques on 
totes estan actives i un 
57% són de caràcter as-
sistencial

Les fundacions són enti-
tats sense ànim de lucre 
que desenvolupen una 
tasca social important. 
Creu que la societat n’és 
conscient o encara s’ha 
de fer molta pedagogia al 
respecte? 

A Catalunya hi ha 
una gran tradició de 
fundacions, però encara 
hi ha un nivell de conei-
xement relativament 
baix. Cal fer una tasca 
continuada que per-
meti anar explicant el 
que són i el que fan les 
fundacions per ajudar a 
tirar endavant la socie-
tat, permetent incorpo-
rar-les així a l’imaginari 
col·lectiu, explicant com 
sense aquestes entitats la 
nostra manera de viure 
no podria ser la mateixa.

Per situar-nos en un 
context comprensible i 
dimensionar al món fun-
dacional, que representen 
a Catalunya les fundacions 
avui en dia?

A Catalunya hi ha 
unes 2.000 fundacions 
actives, que donen feina 
a més de 90.000 empleats 
i més de 40.000 volunta-
ris, representant aproxi-
madament un important 
1,5% de l’economia de 
Catalunya, xifres molt 
més importants que les 
d’altres sectors potser 
més ben coneguts o pu-
blicitats

90.000 empleats i més 
de 42.000 voluntaris són 
unes xifres realment im-
portants...

L’ocupació del sec-
tor fundacional és molt 
important i resilient, 
creix permanentment 
inclús en les etapes de 
crisi de l’economia del 
país. Representa apro-
ximadament el 2,5% de 
tots els llocs de treball 
del país, superant clara-
ment altres sectors com 
la indústria de produc-
tes alimentaris (64.000 
empleats), o la de farma-
cèutics (20.000 empleats), 
o representant el doble  
de l’ocupació que pre-
senten les cooperatives 
de Catalunya (42.000 em-
pleats).

Entenc que és un sector 
divers...

Es un sector molt di-
vers, hi ha fundacions 
realitzant la seva tasca 
en pràcticament tots els 
sectors: temes socials 
(persones amb discapa-
citat, gent gran, joves, 
immigrants, pobres, per-
sones en risc d‘exclusió 
social o amb problemes 
de violència, ...), cultura 
(museus, teatres, sales de 
concerts, cultura popular, 
...), en el món de la salut 
(hospitals, sociosanitari, 
...), ensenyament (escoles, 
formació professional, 
escoles de segona oportu-
nitat, ...), recerca (biomè-
dica, tecnològica, social, 
...), universitats (transfe-
rència de tecnologia, ins-
titucions universitàries, 
...) esport (clubs esportius, 
...)cooperació internacio-
nal (ajut a tercers països, 
...)i tants d’altres

Vostè defensa aferris-
sadament que d’aquesta 
crisi només podrem sortir 
a través de l’ajuda mútua 
i la col·laboració, de les 
entitats tant públiques 
com privades. Pot explicar 
aquesta idea?

A vegades, i normal-

ment per motius ideo-
lògics, es presenta una 
falsa confrontació, una 
antinòmia, entre la gestió 
pública i la gestió priva-
da. És un plantejament 
poc enriquidor. La soci-
etat té molts i greus pro-
blemes que amb el temps 
van creixent: puja la po-
bresa, la discriminació, 
venen crisis econòmi-
ques i també sanitàries 
greus, s’albira una crisi 
ambiental d’una gran 
complexitat, en aquest 
context posar-se a discu-
tir sobre públic o privat, 
com si estiguéssim a fi-
nals del segle XIX és poc 
enriquidor, senzillament 
fa falta l’aportació de tot 
i de tots, actuant de ma-
nera harmònica.

La propietat pública o 
privada és poc transcen-
dent, cal veure qui fixa 
les regles del joc, quin 
sistema de transparència 
i controls s’estableixen, 
per tots els actors. Final-
ment el més important és 
la qualitat de les persones 
involucrades en tirar en-
davant la societat, el seu 
esperit de lluita, el seu es-
perit de servei, i evident-
ment la seva qualificació 
professional i humana.

Sembla que el món anglo-
saxó té molt més clar el 
paper de les fundacions a 
la societat...És que aquí 
pensem que l’Estat ho ha 
de resoldre tot?

Al món anglosaxó, te-
nen clar que la gent ha de 
tornar a la societat, com a 
mínim, una part del que 
la societat li ha aportat 
per poder tirar endavant. 
Només cal veure com les 
persones que han estu-
diat a una universitat 
l’ajuden econòmicament 
perquè pugui seguir 
ensenyant a les noves 
generacions. Al Giving 
Pledge, aquell compromís 
promogut pel Bill Gates 
de donar com a mínim la 
meitat del patrimoni per 
fer avançar la societat. 
Aquí ens hem acostumat 
a l’estat protector que ja 
ens ho resoldrà tot, però 
les necessitats augmen-
ten de forma continuada 
i exponencialment.

Per una altra banda, 
l’Estat té una limitació 
clara en el que pot fer, 
no pot apujar els impos-
tos sense límit, ni es pot 
endeutar sense límit, per 
tant, cal que la gent s’or-
ganitzi per aportar també 
a la societat i ajudar-la a 

tirar endavant. I per això, 
probablement, el millor 
instrument són les fun-
dacions, entitats sense 
afany de lucre al servei 
de les persones.

Ara s’està debatent una 
futura Llei del Mecenatge 
al Congrés dels diputats. 
Si pogués demanar un 
parell o tres de mesures 
concretes al legislador, 
quines serien?

Permeti que el corre-
geixi el que s’ha presen-
tat al Congrés no és una 
llei del mecenatge, en el 
sentit que és ser mecenes, 
com s’ha de treballar pel 
seu reconeixement soci-
al, etc., sinó una proposi-
ció de llei per actualitzar 
la llei del règim fiscal de 
les entitats sense fins lu-
cratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge, és 
a dir és una llei fiscal.

Potser les mesures 
que creiem més impor-
tants a considerar serien:

◗ Com és conegut la 
donació dels primers 150 
euros té una desgravació 
important d’impostos , 
actualment un 80%, pen-
sem que seria important 
ampliar el límit de 150 a 
300 euros, per ajudar a la 
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