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Experts internacionals afirmen que la
filantropia contemporània ha de ser un servei
públic i d’eficàcia mesurable
S’inaugura el cicle “Noves formes de filantropia i transformació social”,
organitzat per Ivàlua i l’Obra Social ”la Caixa”, amb la celebració del primer
diàleg que ha congregat diferents experts del món de la filantropia, al Palau
Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”.
Theo Schuyt i Caroline Fiennes, experts reconeguts mundialment, han fet una
radiografia, sobre la filantropia d’ahir, d’avui i del futur, posant sobre la taula
noves fórmules que combinen la innovació amb l’avaluació i que prioritzen i
focalitzen els esforços per donar resposta a les necessitats socials del món
actual.
Ivàlua, consorci públic que promociona l’avaluació de les polítiques públiques a
Catalunya, coorganitza aquest acte 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, 14 d’octubre 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, ha inaugurat el cicle “Noves formes de filantropia i transformació
social”, amb el diàleg “Actors, missió i instruments de la ‘nova filantropia’” al Palau
Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”. L’acte ha començat amb la benvinguda als
assistents, per part de Josep Ollé, director del Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”,
qui ha destacat que l’objectiu de l’activitat filantròpica és “millorar la qualitat de vida de les
persones” i que el Palau Macaya és el lloc ideal per tal de debatre sobre la nova filantropia,
doncs és un “centre que pretén generar coneixement per tal de posar-ho al servei de les
persones”.
Per la seva banda, Frederic Udina, president d’Ivàlua, ha posat de relleu la necessitat de
l’avaluació, per tal de mesurar l’impacte de l’activitat filantròpica amb les eines adequades,
des de la planificació. És per això que Ivàlua pot contribuir a la promoció de l’avaluació
també en el sector filantròpic. “Ivàlua ja va participar en l’elaboració de la proposta
d’avaluació del programa Vincles, de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest programa, que
pretén combatre l’aïllament de la gent gran mitjançant l’ús de tecnologies mòbils, ha

guanyat el premi de la Fundació Bloomberg, dotat en 5.000.000 d’euros”, ha comentat
Udina.
David Camps, responsable de Màrqueting i Fundraising de la Fundación Vicente Ferrer, ha
moderat el debat entre els experts. El primer ponent, Theo Schuyt, fundador del Centre For
Philanthropic Studies (Amsterdam), que es defineix com “el primer professor de filantropia
del món”, ha fet una radiografia de la filantropia d’abans, d’ara i del futur i ha definit la
filantropia com “una acció privada destinada al bé públic”. També ha posat sobre la taula el
debat sobre quin ha de ser l’equilibri entre l’acció privada i l’acció del govern en l’activitat
filantròpica. En aquest sentit, el teòric ha parlat de l’Edat d’Or de la filantropia, per
exemple a Holanda i segons un estudi d’ Statistics Netherlands (CBS), es calcula que des
del 2014 i fins l’any 2059 es podrien destinar 86 bilions d’euros a causes benèfiques en
aquest país. Respecte a noves fórmules de filantropia, Schuyt ha comentat que “el
crowdfunding, ben conegut a Espanya, és una de les més utilitzades”.
Per la seva banda, Caroline Fiennes, directora de Giving Evidence (Regne Unit), ha parlat,
posant exemples reals, sobre la importància de prendre la decisió encertada, basada en
l’evidència científica, alhora d’apostar per una activitat filantròpica. Ha comentat que
“l’evidència pot millorar l’acció de donar” i ha explicat el treball que cal fer amb la informació
i el coneixement per tal d’avançar cap a una filantropia basada en l’evidència. Per Fiennes,
l’objectiu és “que les persones puguin prendre una decisió efectiva sobre com operar de
manera que l’activitat filantropia sigui un bé social real”.
Nova filantropia
Aquest és el primer diàleg d’un cicle que continuarà amb el segon, “Pot la filantropia
transformar la societat?”, que es farà el proper 27 d’octubre i que vol posar sobre la
taula aquesta qüestió, tot exposant dos posicionaments antagònics sobre la filantropia i el
progrés. El tercer diàleg, “Entre el públic i el privat: noves xarxes filantròpiques a
Catalunya”, previst pel 10 de novembre, comptarà amb l’exposició de tres projectes
filantròpics locals que permetrà analitzar el funcionament de cadascun d’ells, posant de
relleu les necessitats socials de la nova filantropia.
Ivàlua és un organisme que promou l’avaluació com un procés dinàmic orientat a
generar evidències sobre l’efectivitat de les polítiques i programes públics, que
serveixin de base per a la innovació i la millora continuada. Així, es tracta d’aconseguir que
l’avaluació s’incorpori a l’actuació habitual de les administracions públiques i d’entitats del
tercer sector; i que aquesta avaluació es realitzi de forma sistemàtica i rigorosa. El centre
que acull aquesta iniciativa és El Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, un espai de
reflexió i coneixement, que va reobrir les seves portes al 2012 i que està especialitzat en
acollir i donar suport a debats, diàlegs i conferències que versen sobre temes de medi
ambient, sostenibilitat, pensament, política, economia i societat, entre d’altres temes. Tot
un think tank que pretén convertir-se en un referent intel·lectual pel món acadèmic i
professional.
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