CONVOCATÒRIA
Barcelona, 10 de novembre del 2014

S’inverteixen 349 milions d’euros en concepte
de filantropia a Catalunya al 2013 i la major
part prové de socis i donants individuals
El diàleg “Entre el públic i el privat – Noves xarxes filantròpiques a Catalunya”
s’ha celebrat avui dilluns, 10 de novembre, al Palau Macaya de l’Obra Social ”la
Caixa” i és el tercer diàleg del cicle “Noves formes de filantropia i transformació
social”, una iniciativa que pretén analitzar l’activitat filantròpica que es porta a
terme en el nostre país i que vol prioritzar i focalitzar els esforços per donar
resposta a les necessitats socials del món actual.
En aquest darrer diàleg s’han presentat tres exemples de nova filantropia reals
implantats a Catalunya: un crowdfunding per un laboratori que vol combatre
l’esquizofrènia; una innovació educativa que introdueix les noves tecnologies a
les escoles, i un projecte creat per a la sostenibilitat mediambiental.
Ivàlua, consorci públic que promociona l’avaluació de les polítiques públiques a
Catalunya, coorganitza aquests diàlegs amb el Palau Macaya de l’Obra Social ”la
Caixa”, tot un think tank que pretén erigir-se com a centre de coneixement i
pensament en el món acadèmic i professional.
Barcelona, 10 de novembre de 2014-. L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques
Públiques (Ivàlua), consorci públic que té com a missió la promoció de l’avaluació de les
polítiques públiques a Catalunya, tanca el seu cicle de diàlegs sobre la nova filantropia
amb el darrer debat “Entre el públic i el privat – Noves xarxes filantròpiques a
Catalunya”, un nou repte dialèctic que ha posat sobre la taula tres casos d’èxit que
practiquen “nova filantropia” a Catalunya.
Moderat per Ricard Valls, CEO de Zohar Consultoria & Marketing Social i president
d’Entropia, l’objectiu era posar conjuntament l’entitat, xarxa o el filantrop que ha ajudat a
finançar el projecte amb el receptor del mateix. Ricard Valls ha recordat les conclusions
dels dos diàlegs anteriors i ha explicat que al 2013 a Catalunya s’han invertit en
concepte de filantropia un total de 349 milions d’euros. D’aquesta quantitat, la major
part de les donacions provenen de socis i donants individuals (175 milions d’euros), seguit
de l’aportació de les empreses i les seves fundacions (55 milions d’euros). Altres inversors
són, les Obres Socials, els llegats, les fundacions personals i familiars i, en últim lloc, el
crowdfunding.

Crowdfunding per a empreses
El primer exemple d’èxit de nova filantropia que s’ha presentat, ha estat el projecte
“Crowdfunding per a empreses: l’experiència de Creoentuproyecto i Iproteos”. Daniel
Oliver és fundador i CEO de l’empresa de crowdfunding Creoentuproyecto, una plataforma
de finançament col·lectiu que es va fundar a Barcelona al febrer d’aquest any i que forma
part de l’Associació de Crowdfunding i de la European Equity Crowdfunding Association, de
la que n’és membre fundador. “Creoentuproyecto permet a qui ho desitgi adquirir
participacions en empreses no cotitzades en borsa mitjançant un senzill sistema online” ha
explicat Oliver. I és que el crowdfunding d’inversió, poc conegut encara a Espanya tot i
estar regulat per una legislació específica, mou quasi 5.000 milions de dòlars arreu del món
cada any, aportant capital a desenes de milers de companyies.
A través d’aquesta plataforma s’ha finançat el projecte d’Iproteos, una empresa de
biotecnologia adreçada a l’estudi i desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament de
malalties del sistema nerviós central, com l’esquizofrènia. Iproteos s’ha convertit en la
primera biotech espanyola que engega una campanya de micromecenatge per subscripció
d’accions. Teresa Tarragó, fundadora i CEO d’aquest laboratori, ha comentat a la sessió
que “l’objectiu de la campanya era recaptar 100.000 euros per completar els assajos
preclínics del projecte IPR019, un fàrmac en desenvolupament pel tractament dels dèficits
cognitius de l’esquizofrènia i que té previst llicenciar el 2016”. El projecte ha assolit aquesta
quantitat en menys de dos mesos, amb les aportacions de 42 inversors, els quals podien
adquirir una participació de l’empresa des de només 300 euros.
Innovació a les aules
En segon lloc, s’ha presentat “Innovació educativa: el projecte MSchools”, una iniciativa
Impulsada per la Mobile World Capital Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA, que aposta per formar els alumnes de
secundària en la creació i ús de solucions mòbils. En aquest cas, Albert Forn, director
associat de la GSMA, empresa que representa els interessos de més de 800 operadors de
mòbil i més de 200 empreses de l’ecosistema mòbil en tot el món, ha presentat el projecte.
GSMA és patrona de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, iniciativa destinada a
convertir Barcelona en un referent de la transformació Mobile. Forn ha explicat que
l’objectiu de la mSchools és “millorar el rendiment acadèmic dels alumnes i reduir les
taxes d’abandonament escolar”. El programa planteja un desenvolupament curricular
complert vinculat a la tecnologia mòbil i a les seves aplicacions en l’entorn social i
econòmic.
Forn ha tingut el suport en la presentació de Jordi Vivancos, responsable de l’Àrea de
Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat. Vivancos ha assegurat que mSchools va tancar el primer curs de 'Mobilitzem
la informàtica', la seva assignatura de desenvolupament i creació d'apps, amb la
participació de més de 6.000 alumnes de 200 centres educatius de secundària. De la
mateixa manera, per aquest curs 2014‐2015 més de 11.100 alumnes de prop de 300
centres de secundària cursaran l'assignatura.
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Conscienciar sobre el medi ambient
I, per finalitzar, s’ha presentat el tercer projecte: “Filantropia per a la sostenibilitat
mediambiental: GEPC-EdC i la Custodia del Territori, un projecte format pel Grup
d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC),
una associació sense afany de lucre, de defensa, de custòdia i d'estudi de la natura; i el
projecte Custòdia de Territori. En aquest cas, Fèlix Alaguero, comptable de professió i
filantrop, actualment amb negoci propi en el ram de l’hosteleria, afeccionat a la natura i a la
vida natural i membre del GEPEC-EdC, ha explicat el projecte la Custòdia del Territori, en
que es va fer donació d’un espai, que s’està consolidant com a estratègia innovadora per a
la conservació del territori i la biodiversitat en espais públics i privats. El seu funcionament
és a través d’acords voluntaris, pels quals les entitats de custòdia assessoren els
propietaris o gestors perquè contribueixin a la conservació dels valors i els recursos de les
finques en custòdia.
En aquest tercer cas, també ha estat present Andreu Escolà, empresari i president del
GEPEC-EdC, afeccionat a la natura, membre de diverses associacions ambientals en
l’àmbit de Catalunya i de l’Estat. Escolà ha comentat que aquest projecte és un “concepte
emergent que pretén involucrar a la societat en la conservació de la natura”. D’altra banda,
també s’han explicat altres activitats que es deriven d’aquest projecte, com ara la Setmana
Europea de la Custòdia del Territori, que es va celebrar del 26 de setembre al 5 d’octubre i
que amb més de 340 activitats promovia l’organització d’activitats arreu d’Europa per viure
la terra i conscienciar la societat de la necessitat de conservar-la i tenir-ne cura.
Amb tot, es tanca aquest cicle de diàlegs, coorganitzat entre Ivàlua i el Palau Macaya de
l’Obra Social ”la Caixa”, think tank de referència de Barcelona, amb un gran èxit
d’assistència i un bon plec de conclusions sobre la nova filantropia que serviran de base
als experts per la posada en marxa de nous projectes filantròpics, pensats i creats pel bon
servei de la nostra societat.

Per concertar entrevistes prèvies amb els ponents, contactar amb:
Gabinet de Premsa d’Ivàlua:
Esther Lopera – 685.99.04.60 - elopera@la-chincheta.com
Sílvia Rodríguez – 691.35.85.24 – srodriguez@la-chincheta.com
Més informació Ivàlua: www.ivalua.cat
Sala de premsa multimèdia Obra Social ”la Caixa”:
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_es.html

3

