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Experts mundials analitzen l’activitat filantròpica i
la transformació social, al Palau Macaya de l’Obra
Social ”la Caixa”
Avui s’ha celebrat el diàleg “Pot la filantropia transformar la societat?”, al Palau
Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, think tank on experts internacionals han
posat a debat la “nova filantropia”, de la mà d’Ivàlua.
Dan Corry, director executiu de la New Philanthropy Capital (NPC) del Regne
Unit, ha assegurat que la filantropia és un motor de progrés, gràcies a la seva
capacitat d’innovar i córrer riscos, cosa que els governs no sempre poden fer.
Stephen Ball, Karl Mannheim Professor de sociologia de la Universitat de
Londres, per la seva banda, ha explorat els processos de privatització dels valors
i la relocalització de l’autoritat dins la política pública.
Aquest és el segon 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.
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, 27 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 celebrat avui el segon diàleg sobre la nova filantropia: “Pot la
filantropia transformar la societat?”, un nou repte dialèctic que ha posat sobre la taula
els principals arguments en favor i en contra de l’activitat filantròpica envers la
transformació de la societat.
El primer expert, Dan Corry, director executiu de la New Philanthropy Capital (NPC) del
Regne Unit, ha assegurat que la filantropia “és un motor de progrés gràcies a la seva
capacitat d’innovar”. Per Corry, l’activitat filantròpica té la capacitat de córrer riscos i
provar innovacions, cosa que els governs no sempre poden fer, especialment en una era
d’austeritat, en què els poders públics necessiten prioritzar el finançament de programes
contrastats. En aquest sentit, el paper d’Ivàlua és molt important, com un actor més que
permet avaluar l’activitat filantròpica abans de posar-la en pràctica. Miquel Àngel Alegre,

moderador de la taula i analista d’Ivàlua, ha subratllat la necessitat de mesurar l’impacte
social de la nova filantropia, en el moment de la seva planificació, per tal d’orientar-la
des del seus inicis i assegurar-ne un impacte social real, constituint un benefici per a la
societat.
Per la seva banda i amb un posicionament ben diferent, Stephen Ball, Karl Mannheim
Professor de sociologia de la Universitat de Londres, ha qüestionat la legitimat de la
filantropia com a agent d’intervenció en allò que és públic. Ball ha explorat els
processos de privatització dels valors i la relocalització de l’autoritat (ja siguin actors
polítics, econòmics o filantròpics) dins la política pública, principalment dins la política
educativa. Aquests processos alteren el lloc on tradicionalment s’exercia aquest poder:
l’Estat. “La filantropia pot crear un dèficit democràtic, al desplaçar els valors públics per
reemplaçar-los per valors privats i pot complicar la reforma de l’’Estat”. Ara, les xarxes
d’actors que exerceixen poder són molt més heterogènies. Per la qual cosa, la filantropia
segons Ball, pot acabar manllevant les funcions i responsabilitats de l’Estat. És per això
que per aquest expert de Londres, el que funciona en la nova filantropia és “desfer-se de la
política”.
La “Nova filantropia”
“Noves formes de filantropia i transformació social” és un cicle de diàlegs que acull el
Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa” inaugurat el 13 d’octubre i que està format per
tres diàlegs i un seminari intern, creats amb l’objectiu de reflexionar sobre les
característiques i les possibles implicacions de la nova filantropia, apostant per una activitat
que sàpiga prioritzar i focalitzar esforços d’acord amb els objectius bàsics de la filantropia.
D’altra banda, es busca que la filantropia es preocupi per generar impactes i per mesurarlos, actuant de forma integrada amb el conjunt d’actors (públics i privats) involucrats en la
problemàtica. En aquest sentit, Ivàlua es presenta com un agent imprescindible que
pot i ha d’ajudar les organitzacions de l’àmbit de la filantropia, per tal que la seva
activitat tingui una repercussió real a la societat.
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.

Per concertar entrevistes prèvies amb els ponents, contactar amb:
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Sílvia Rodríguez – 691.35.85.24 – srodriguez@la-chincheta.com
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Més informació Ivàlua: www.ivalua.cat
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http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_es.html
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