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29 de novembre de 2016
Si sempre has volgut fer alguna cosa pels altres…
#GivingTuesday és el dia per donar

1. SITUACIÓ GENERAL DE LA SOLIDARITAT I LA FELICITAT A ESPANYA
Segons Oxfam Intermón, amb tres milions de persones vivint sota el llindar de la pobresa,
España és el quart país més desigual de la Unió Europea. Quan posem el focus a Europa,
123 milions de persones viuen sota el llindar de la pobresa, enfront als 342 milmilionaris
que existien el 2015.1 A més, segons l'Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics (OCDE), el nivell de desigualtat a Espanya s’ha situat al
mateix nivell de 1980. Així mateix, cal destacar que en els últims 30 anys España és el país
on més ha augment la desigualtat entre el 10% més ric i el 10% més pobre.
Un 20% dels espanyols, 7,5 milions de persones, contribueix econòmicament amb les seves
donacions a múltiples causes, tot i que som encara lluny de les xifres europees on el 40%
dels ciutadans col·labora econòmicament amb fundacions.
Per altra banda, segons les dades de l’estudi ‘Fets i xifres del Voluntariat a Espanya, 2015’
(1), entorn al 5% de la població realitza tasques de voluntariat, el que es tradueix en 1,9
milions de persones majors de 18 anys.
En aquest context, el pròxim 29 de novembre #GivingTuesday arriba a Espanya
per segon any, per millorar la cultura de la cooperació a la nostra societat, donant eines i
sensibilitzant sobre la necessitat de cooperar a tots els nivells per tal que aquesta
cooperació sigui duradora, que no sigui d’un sol dia.
Michael Norton, professor de la Universitat de Harvard (USA), autor del llibre ‘Happy
Money: The Science of Smarter Spending’, afirma que “per ser més felices, el que hauríem
de fer és gastar diners en els altres”. Després d’una prova científica, va demostrar que les
persones que donen se senten més felices, independentment de si estem en un país ric o
pobre: la sensació de felicitat és igual. “No hi ha que fer res extraordinari per sentir-nos
feliços; simplement compartir-ho amb els demés”, afegeix.
A més, basant-nos en l’Informe Mundial de la Felicitat 2016 de l’Organització de les Nacions
Unides (ONU), Espanya apareix en el lloc 37è a nivell mundial en un informe elaborat amb
informació de 157 països. La puntuació d’Espanya és d’un 6,3 sobre 10. Els més feliços són
Dinamarca, Suïssa i Islàndia.
Davant d’aquest context general de la necessitat de millorar els nostres índexs de
“felicitat”, ens vam adonar que el “Giving Tuesday”, incentivant i multiplicant les bones
accions, no sols augmenta la solidaritat global sinó també la felicitat d’aquells que ajuden
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als altres, contribuint a un món més solidari i feliç. Ja que quan un dóna, a més d’ajudar als
demés, genera felicitat, tant als que reben la seva donació como a si mateixos, creant així
una cadena win win de felicitat.
Ser feliços i el nostre índex de felicitat depèn de nosaltres, de la nostra capacitat de
compartir i de cooperar amb aquells projectes que són al mateix temps un benefici per a
tots.
Per això, aquest any la comunicació de la Campanya #GivingTuesday del 29 de
novembre se centra en el concepte estratègic: “La inigualable sensació de donar”.

2. QUÈ ÉS #GIVING TUESDAY?
#GivingTuesday és un moviment global que fomenta la col·laboració i la
cooperació entre fundacions, ciutadans i empreses a través de donacions i del voluntariat.
#GivingTuesday és un moviment de solidaritat global des de l’àmbit local. El seu objectiu és
promoure que ciutadans, fundacions i empreses s’uneixin en una onada de solidaritat en un
dia especial per convertir el 29 de novembre en #UnDiaPerDonar.
#GivingTuesday és #UnDiaPerDonar, el dia per demostrar junts que cooperar donant
el nostre temps (voluntariat), aliments, objectes de segona mà, diners i/o suport a
diferents causes és l’única manera de progressar i millorar la nostra societat.
#GivingTuesday és, a més, un dia per demostrar que la cooperació i l’ajuda als demés és
una manera de promoure la felicitat de les persones, tant dels donants com dels receptors.
#GivingTuesday és un moviment obert a la societat, a qualsevol organització sense
ànim de lucre, a qualsevol persona, organització o empresa que vulgui contribuir a crear
una societat millor.
El 2016 tindrà lloc la segona edició de #GivingTuesday a Espanya amb l’ objectiu de
promoure la solidaritat i el desenvolupament econòmic i social a través de la cooperació.
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3. PER QUÈ SORGEIX?
#GivingTuesday és una crida a la societat com a alternativa del consum en les
campanyes de Nadal. Aquest dia té lloc just després del #BlackFriday i el
#CyberMonday i vol conscienciar a la societat de la necessitat de ser solidaris i conjurarnos per fomentar la cultura solidària com una acció quotidiana.
Si som capaços de mobilitzar-nos per les grans campanyes de consum de les superfícies
comercials, per què no unir-nos també a una campanya de solidaritat sense
comparació?
4. QUIN ÉS EL SEU OBJECTIU?
El principal objectiu és que l’altruisme tingui un dia per ser celebrat a nivell
mundial, aportant també visibilitat i protagonisme a persones, organitzacions socials i
fundacions, la societat i les organitzacions empresarials, a més que:








Les persones siguem conscients de la importància de donar, d’ajudar-nos uns als
altres i de com podem fer-ho, tant en el nostre entorn més proper com en qualsevol
lloc del món.
Les organitzacions socials i fundacions poden difondre el seu treball a un públic
compromès que pugui acompanyar-les la resta de l’any.
La societat es mobilitzi i incorpori les diferents formes de donar i d’ajudar-nos els
uns als altres perquè aquestes accions se segueixin difonent i multiplicant tot l’any.
Les organitzacions empresarials podran donar visibilitat als seus projectes
d’acció social i responsabilitat social corporativa com una forma de contribució amb
les comunitats locals en un acte socialment responsable.
Sigui l’inici d’una col·laboració duradora.

5. QUAN SE CELEBRA?
Se celebra just després del #Blackfriday i el #CyberMonday. Aquest any 2016,
#GivingTuesday coincideix amb el dimarts dia 29 de novembre.

6. ON NEIX?
A nivell global, #GivingTuesday va ser una iniciativa creada fa ja cinc anys per 92nd Street
Y (92Y), una organització cultural i comunitària de Nova York, que de seguida va rebre el
suport de la Fundació de les Nacions Unides, juntament amb milers
d’organitzacions, empreses, universitats, escoles i ciutadans, per crear el moviment.
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7. QUINS HAN ESTAT ELS SEUS RESULTATS FINS ARA?
En els seus quatre anys de vida, #GivingTuesday s’ha consolidat com un moviment global
amb presència en més de 71 països i amb més de 36.000 organitzacions
participants, un èxit de participació i resultats considerable en la seva curta vida.
A Espanya, #GivingTuesday ajudarà a augmentar el nivell de ciutadans que
col·laboren amb projectes solidaris, que actualment són només un 20%, davant la
mitjana de més del 50% a la Unió
Europea.
El 2015 van ser un total de 19
ONG’s fundacions promotores les
participants, 16 partners
estratègics, i un total de 210
organitzacions col·laboradores van
apostar pel #GivingTuesday amb
260 projectes.
Pel que fa a xifres econòmiques,
4.747 persones van participar amb
donacions en la iniciativa. Així, es
van recaptar 405.000€, i es van adherir a la iniciativa 982 nous donants de sang.
En les xarxes socials a Espanya, #GivingTuesday va ser trending topic durant 5 hores, i la
pàgina web es va visitar 35.965 vegades, un resultat que anima a les organitzacions a
seguir treballant i a superar aquestes xifres.
El 2015, a nivell global es van recaptar 116,7 milions de dòlars en donacions en un
sol dia, més del doble que el 2014, quan es van recaptar 45 milions. De fet, van
prendre part un total de 698.961 donants dels quals, cadascú d’ells, de mitjana, va donar
107,47 dòlars. També es va generar un creixement del 101% en les donacions a
través del mòbil. El 65% dels donants o voluntaris ho van ser per primer cop.
Les dades de les xarxes socials són aclaparadores: 114.000 milions d’impactes en
Twitter, 917.313 usuaris que van arribar a #GivingTuesday a través de
Facebook, i en aquests assumptes es va parlar majoritàriament de projectes sobre
educació, medi ambient, animals, salut i qüestions relacionats amb el mitjà natural.
Durant #GivingTuesday el 2015, al Regne Unit, es va aconseguir un objectiu sense
precedents: es van donar 6.000 lliures cada minut a causes socials; a més, es va assolir el
rècord mundial de donacions online en 24 hores. De fet, també es va aconseguir que es
donessin 2.500 lliures en un minut via visa.
El 2016 s’han incorporat tres nous països europeus, Eslovènia, Rússia i Croàcia, amb la qual
cosa es consolida com una iniciativa creixent, dinàmica i de gran valor per a l’impuls de la
cooperació a nivell mundial.
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8. QUI HO ORGANITZA A ESPANYA?
A Espanya els promotors de #GivingTuesday són un grup de 19 ONG i entitats
d’àmbits diversos, dedicades a la lluita contra l’exclusió social, la salut, la recerca,
l’educació i el medi ambient.

Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC)
Entitat integrada per pacients, familiars, persones
voluntàries i professionals que treballen units per
prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les
persones, i finançar projectes de recerca
oncològica que permetran un millor diagnòstic i
tractament del càncer.
ACNUR
L’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels
Refugiats (ACNUR) és l’organisme de les Nacions
Unides encarregat de protegir als refugiats i
desplaçats per persecucions o conflictes, i
promoure solucions duradores a la seva situació,
mitjançant el reassentament voluntari en el seu
país d’origen o en el d’acollida. Té la seva seu a
Ginebra, Suïssa, i té més de 250 oficines
repartides per tot el món en 125 països.
Cruz Roja Española
Cruz Roja Española, fundada el 1864, és una
institució humanitària que treballa a favor de les
persones vulnerables, tant a nivell nacional com
internacional, portant a terme accions de
prevenció, cura, emergència i recuperació i
desenvolupament, gràcies als seus més de
200.000 voluntaris.
Educo
ONG de cooperació Internacional pel
desenvolupament que actua a favor de la infància
i la defensa dels seus drets, en especial el dret a
rebre una educació de qualitat. Porten a terme
més de 180 projectes de cooperació en 15 països
del món ajudant a prop de 550.000 nens i nenes.
Els seus objectius són canviar vides i aconseguir
que nens i nenes gaudeixen plenament dels seus
drets i d’una vida digna.
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Obra Social La Caixa
És l’organisme que gestiona l’obra social de la
Fundación Bancaria La Caixa. És la fundació més
important d’Espanya en quant a quantitat de
recursos invertits i una de les més importants
d’Europa. Els seus camps d’actuació són l’ajuda a
la integració laboral de les persones en risc
d’exclusió, les beques d’ajuda a l’estudi, la
divulgació cultural i científica, la cohesió social, el
medi ambient, la salut, l’atenció a malalts, la
integració de nens amb problemes educatius o de
recursos, o l’envelliment actiu, entre altres.
WWF
WWF va sorgir fa més de 50 anys amb un
objectiu, aconseguir que l’ésser humà visqui en
harmonia amb la naturalesa. És una de les
organitzacions de conservació de la naturalesa
més important del món: està present en més de
100 països i compta amb el suport de 5 milions
de persones dels 6 continents.
Médicos Sin Fronteras
És una de les majors organitzacions humanitàries
independents del món que dóna assistència
mèdic-humanitària a poblacions en situacions de
crisi. Treballa amb més de 60 països en tot el
món, compta amb més de 32.000 professionals
en el terreny i el suport de 5´5 milions de socis i
col·laboradors en els cinc continents. El 1999 va
rebre el premi Nobel de la Pau.
Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia
Entitat privada, benèfica i sense ànim de lucre
que promou i impulsa tot tipus de projectes en
benefici dels pacients i de la ciència per
aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una
malaltia 100% guarible.
Oxfam Intermón
Organització que ofereix una resposta integral al
repte de la pobresa i la injustícia perquè totes les
persones puguin exercir plenament els seus
drets. Salva vides en situacions d’emergència
ajuda a recuperar mitjans de vida.
Acción contra el Hambre
Treballa en més de 45 països combatent la
desnutrició infantil i les causes que la provoquen
la seva ajuda arriba a més de 13 milions de
persones gràcies a la feina de més de 5.000
professionals.
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Plan Internacional España
Organització independent per a la protecció dels
drets de la infància present en 70 països. Ajuda
directament a 81,5 milions de nens i nenes per
impulsar canvis duradors en les seves vides amb
l’objectiu de brindar oportunitats.
Banc de Sang i Teixits
El Banc de Sang i Teixits (BST) és l’empresa
pública del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya que té com a missió
garantir el proveïment i el bon ús de sang i teixits
a Catalunya, sent el centre de referència en
immunologia diagnòstica i de desenvolupament
de teràpies avançades.
Médicos del Mundo
Associació independent que treballa per fer
efectiu el dret a la salut per a totes les persones,
especialment per aquelles que viuen en situació
de pobresa, iniquitat de gènere i exclusió social o
són víctimes de crisis humanitàries.
Anesvad
Treballa pel dret a la salut com Dret Humà
Fonamental dels més desfavorits amb projectes
en 18 països d’Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica.
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Institució del sector públic que promou i
desenvolupa la recerca i la innovació biosanitàries
de l’Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH) de
Barcelona, l’hospital més gran de Catalunya, que
pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS). Des
de la seva creació, el 1994, el VHIR treballa per
trobar solucions als problemes de salut de les
persones amb la voluntat de contribuir al
desenvolupament científic, docent, social i
econòmic del nostre entorn.
Obra Social Sant Joan de Déu
En l’Obra Social Sant Joan de Déu treballem per
tal que ningú quedi exclòs de la societat, sigui
quina sigui la seva circumstància. Per això amb la
implicació de voluntaris, col·laboradors, socis i
donants, oferim recursos a les persones que es
troben en una situació vulnerable, per tal que
recuperin la seva autonomia i dignitat.
L’hospitalitat és el nostre valor central, la
solidaritat és el motor que ens mou per construir
un món més just i igualitari.
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Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
La Taula del Tercer Sector és la institució que
representa al conjunt de les entitats socials
catalanes. Agrupa a 35 federacions i grans
organitzacions del Tercer Sector Social de
Catalunya, que representen i aglutinen en
conjunt prop de 3.000 entitats socials no
lucratives.
Asociación Española de Fundaciones (AEF)
L’Associació Espanyola de Fundacions és una
associació privada i independent d’àmbit
nacional. Agrupa entorn de 1.000 fundacions
espanyoles de les més diverses dimensions,
finalitats i àmbits d’actuació. És l’entitat més
representativa del sector a nivell nacional i la
segona més important a Europa. La seva missió
és treballar en benefici del conjunt del sector
fundacional en favor del seu desenvolupament i
enfortiment.
Federació Catalana Bancs dels Aliments
El passat 6 d’abril, els quatre bancs d’aliments de
Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida van signar
l’acord de constitució de la federació. L’objectiu
és promoure una lluita més efectiva contra la
pobresa i possibilitar que els aliments arribin a la
gent necessitada.
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9. QUINES SÓN LES PRINCIPALS ENTITATS COL·LABORADORES?
Comptem amb el suport de diferents entitats socials i empreses que donen suport a la
campanya de diferents maneres.
Fins avui, recolzen el moviment:

Fundación ONCE

DKV

Paypal

Mi Grano de Arena

Altres entitats col·laboradores que han mostrat el seu ferm compromís amb la
campanya són:
1

Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)

2

Asociación Española de Fundraising (AEFr)

3

Pedralbes Centre Shopping

4

Fundación Banco Sabadell

5

Corresponsables

6

Universitat Oberta de Catalunya

7

Fundación Barrié

8

Asociación de Fundaciones Andaluzas

9

ESADE

10

Voluntare

11

Civiclub
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10. QUI POT PARTICIPAR AL #GIVINGTUESDAY?
Qualsevol persona, família, fundació, organització social, institució pública,
escola, universitat o empresa... pot unir-se al #GivingTuesday.
És un moviment obert en el que poden participar totes aquelles organitzacions que
vulguin augmentar la seva base social, les donacions de béns i serveis, o disposar de més
voluntaris per poder col·laborar d’una manera més activa en la millora de la societat.
#GivingTuesday, a través de la seva plataforma dóna a conèixer a la societat i
empreses les oportunitats de cooperar en els vostres projectes i com fer-ho. L’èxit de la
campanya dependrà de què el major nombre d’organitzacions possible se sumin al
moviment juntament amb les organitzacions promotores, per això volem que participin.
És un model adaptable a totes les causes i a totes les marques.
És replicable i escalable. Qualsevol organització, no importa la seva grandària, pot proposar
el seu projecte, sense cap cost, per tal que els potencials donants el coneguin.

11. QUÈ S’HA DE FER PER PARTICIPAR?
Donar-se d’alta i definir un projecte
Si ets una fundació/empresa/ONG/associació… només has de donar-te d’alta en
la plataforma de la web en l’apartat de col·labora i definir el projecte pel qual vols
captar fons o voluntaris.
Per facilitar aquest procés, especialment per aquelles organitzacions que no tenen sistemes
de gestió de donacions online, l’organització de #GivingTuesday ha arribat a un acord
com a soci estratègic amb la plataforma ‘Mi Grano de Arena’, que facilitarà la seva
infraestructura, sense cap cost per a les organitzacions participants.
Per a donacions s’ha de visitar el lloc web dels projectes i escollir el que més ens
agradi: http://givingtuesday.cat/projects/
Per a voluntariat: http://givingtuesday.cat/col·labora/
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Difondre el hashtag #GivingTuesday
També pots ajudar-nos amb la difusió de #GivingTuesday perquè és bàsicament un
moviment generat per i a través de les xarxes socials.
#GivingTuesday és el hashtag global en què es basa tota la campanya, i en el que
anem a dedicar els esforços per donar a conèixer a organitzacions, empreses i ciutadans i
que s’adhereixin al moviment, que es donin a conèixer als seus seguidors, als seus clients,
als seus amics. Com més participants aconseguim sumar al moviment més fàcil serà donar
a conèixer el nostre projecte i assolir els recursos que necessitem.
Twitter, Facebook i Instagram seran els canals a través dels quals donarem a conèixer
#GivingTuesday, juntament amb el suport dels mitjans de comunicació i l’esforç de tots.
Segueix-nos!:


Esmenta #GivingTuesday en les xarxes socials i convida a tots a sumar-se.



Comparteix les idees i projectes d’organitzacions a
http://givingtuesday.cat/projects/ per donar-lo a conèixer als teus seguidors.



Explica als teus amics i companys de feina que el #GivingTuesday ja està en
marxa al nostre país.
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12. IDEES PER A ONG, EMPRESES, CIUTADANS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Què poden fer ONG, empreses, ciutadans i mitjans de comunicació? No et
preocupis, perquè #GivingTuesday és un model obert de col·laboració a tota la societat,
així que empreses, ciutadans, escoles i mitjans de comunicació poden concretar aquesta
col·laboració de múltiples maneres.

Les empreses
•
•
•
•
•

Aprofiteu aquest dia per compartir amb els clients i els empleats la repercussió i
resultats de les iniciatives socials corporatives i dóna-les a conèixer en les xarxes
socials amb motiu de #GivingTuesday.
Organitzeu una acció solidària (recollida d’aliments, llibres, roba…) en la que
participi tant l’organització com el públic en general.
Poseu en marxa un concurs per recollir idees de cara a escollir la millor iniciativa
solidària per #GivingTuesday.
Realitza una donació en nom de l’empresa o signeu un acord de col·laboració amb
una ONG.
Organitza tallers amb els professionals de l’empresa en els que es tracti com, tant
persones com organitzacions, poden contribuir a un millor repartiment
d’oportunitats en la societat (donacions, voluntariat, projectes d’inclusió social, etc.)

La ciutadania
•
•
•
•
•

•
•
•

Cada any una família malgasta una mitjana de 172 kg d’aliments, mentre a Espanya
tres milions de persones viuen en situació d’extrema pobresa. Pots organitzar millor
les teves compres i contribuir a un repartiment més equitatiu.
Organitza una recollida d’aliments en la vostra comunitat de veïns o barri (oli, llet,
sucre, pasta, conserves…) i porteu-los al banc d’aliments de la teva localitat.
Mira als armaris, segur que trobes estris de cuina, tovalloles, llençols, joguines,
llibres i material escolar que ja no utilitzes. Recull tot el que estigui en bon estat i
dóna’l a entitats que treballin amb famílies sense recursos.
Passa el mateix amb la roba: segur que guardes peces sense utilitzar que podrien
tenir un millor ús. Podeu organitzar una recollida en el veïnat i portar la roba a una
organització no lucrativa o a un punt de recollida.
Al llarg d’una setmana pots proposar-te renunciar a petits capricis (llaminadures,
berenars, cafès…), guardar aquests diners en un pot i quan estigui ple porta’l a una
entitat amb fins socials per tal que els destinin a aquelles persones que ho
necessitin.
Donar sang en el teu banc de sang més proper.
Ajuda a promoure el moviment entre la teva família, amics i companys.
Promou #GivingTuesday en les teves xarxes socials.
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Les escoles i universitats
•
•
•
•
•

Utilitza les xarxes socials per donar a conèixer la teva causa a #GivingTuesday i
anima als teus companys a col·laborar. Podeu crear un grup de treball que
promogui iniciatives per aquest dia.
Durant el dia de #GivingTuesday organitza una fira de voluntariat a la teva escola o
facultat en la que participin estudiants i ONGs, una recollida d’aliments, roba,
material escolar…
Involucra els professors i realitza un debat sobre voluntariat i filantropia plantejant,
per exemple, com es pot col·laborar des de l’àmbit escolar o universitari.
Les associacions d’antics alumnes realitzen activitats de tot tipus i poden posar en
marxa una iniciativa solidària amb motiu de #GivingTuesday
Convida a l’àrea social de la teva universitat a què aprofitin aquest dia per donar a
conèixer les seves accions.

Els mitjans de comunicació
•
•
•
•
•
•
•

Dedica part de l’editorial de la teva publicació del dia 29 de novembre a
#GivingTuesday.
Publica una entrevista amb un dels impulsors o entitats promotores.
Escriu un article d’opinió al teu diari.
Ofereix als lectors de teva revista un reportatge sobre el moviment i la solidaritat a
Espanya.
Dedica un espai de la ràdio a parlar de #GivingTuesday i generar consciència
solidària entre la població.
Surt al carrer amb les càmeres del teu informatiu o programa i pregunta als
ciutadans si són solidaris i anima’ls a difondre #GivingTuesday.
Difon #GivingTuesday a través de les xarxes socials del teu mitjà i anima als teus
periodistes i col·laboradors a fer-ho.

13. A QUÈ ES DESTINEN ELS FONS RECAPTATS?
Totes les donacions van destinades als projectes inscrits en la campanya de forma
íntegra a través de migranodearena.org, la plataforma oficial de la campanya, o en els
seus propis portals.
#GivingTuesday és una plataforma de difusió d’un concepte, un espai que busca
donar visibilitat a aquest moviment i a les organitzacions i projectes que s’han
inscrit.
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14. VÍDEO: FES #GIVINGTUESDAY
Et demostrem que donar és fàcil. Entra aquí i descobreix-ho:

15. DADES DE LA SOLIDARITAT A ESPANYA
Només el 8,5% dels espanyols considera els problemes d’índole social com a prioritari. De
fet, només un 5,6% se sent afectat directament per aquest tipus de situacions, segons el
baròmetre del CIS publicat a l’octubre.2
Segons l’informe de “Hechos y Cifras del Voluntariado en España”3 en 2015 un total de
3,1 milions de persones a Espanya realitzen algun tipus d’activitat voluntària, el
que representa un 7,9% de la població major de 18 anys.

2

Baròmetre del CIS, setembre de 2016:
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/10/05/barometro_cis_septiembre.pdf
3
Fets i Xifres del Voluntariat a Espanya:
http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/1463586086_hechos_y_cifras_del_
voluntariado.pdf
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Les donacions a ONG i fundacions
Al nostre país hi ha 7,5 milions de ciutadans que contribueixen econòmicament
amb diferents organitzacions amb les seves quotes de socis o donacions puntuals.
Segons la Asociación Española de Fundraising, això significa el 20% de la població4, és a
dir, tan sols 2 de cada 10 espanyols.
En altres països del nostre entorn, destaquen les dades de França amb un 49%, o les
de Suècia amb un 69%, per la qual cosa el percentatge de ciutadans que fa donacions a
fundacions és molt superior al d’España.
Així no obstant i malgrat la crisi econòmica, el nombre de persones que col·laboren
econòmicament amb les ONG i fundacions ha augmentat des de 2011 en 400.000
persones.

4

Informe “Estudi de la realitat del soci 2015”:
http://www.aefundraising.org/upload/59/56/AEFr_REALIDAD_SOCIO_2015_Resumen_Prensa.pdf
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Els socis actuals fan una aportació anual mitjana de 133€. Aquesta dada suposa,
malgrat la crisi, una lleugera millora des de 2012.

Cal tenir en compte que els 133,07 € de quota de soci representen el 0,9% de la Renda
per Càpita a Espanya. Per tant, col·laborar econòmicament amb les fundacions és un
esforç econòmic assumible per la majoria de la població.

El perfil d’aquests socis és femení en un 58% dels casos, amb una mitjana de 55
anys d’edat, amb estudis superiors i resident en ciutats de més de 100.000 habitants.
Les aportacions de les quotes de socis són crítiques en aquests moments de
retallades dels recursos públics: en les 15 grans organitzacions analitzades el pes del
finançament públic ha caigut del 51% el 2011, al 47% el 2015, mentre que el pes de les
quotes de socis ha passat del 30% al 35% del total dels ingressos en el mateix període.
Les quotes de socis representen a Espanya prop de 350 milions d’euros, i encara
queda molt per recórrer.
També cal destacar els canvis en les causes que reben donacions i quotes de socis. En
els últims anys, la crisi ha propiciat el creixement de les donacions a les causes socials,
abans molt centrada en la cooperació internacional, a la vegada que han crescut també les
donacions a recerca biomèdica.
Les quotes de socis i les donacions permeten a les fundacions generar un impacte en la
societat nou vegades superior a l’import de les seves donacions.
Pel que fa a la solidaritat i al voluntariat promogut per les empreses, cada vegada
són més les organitzacions conscients de la importància de la seva feina en favor dels seus
stakeholders o públics d’interès. No només com una qüestió d’imatge, sinó com una
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necessitat de fer veure tot el positiu que pot aportar a la societat en compensació al que
obté d’ella.
Un altre dels actors importants en el marc del voluntariat a Espanya són les universitats i
els centres universitaris. De fet, la majoria d’elles disposen de programes de voluntariat
específics o col·laboració amb altres programes externs.

16. BREU CRONOLOGIA DEL MOVIMENT #GIVINGTUESDAY
2012
Als EEUU es va crear el moviment anomenat #GivingTuesday (dimarts per donar) com a
contrapartida als dies previs, coneguts com Black Friday i Cyber Monday, que promouen
compres abans de Nadal. En la seva primera edició, milers d’organitzacions i persones es
van unir per col·laborar en accions solidaries.
2013
#GivingTuesday va créixer i es va expandir a altres països (Canadà, Australià, Singapur),
començant a convertir-se en un moviment global. I va néixer la seva versió en espanyol,
#UnDíaParaDar
2014
#GivingTuesday es va consolidar a nivell mundial i més de 35.000 organitzacions de 68
països van participar en la campanya, aconseguint un gran impacte en els mitjans gràcies
al volum de projectes llençats, la captació de fons i les hores de voluntariat dedicades.
2015
Arriba a Europa de la mà d’Espanya i Alemanya (excepte Regne Unit i Irlanda). A tot el
món es van recaptar més de 116 milions de dòlars, si bé destaquen especialment els casos
de Regne Unit i Estats Units.
2016
Són ja 71 els països que formen part del moviment #GivingTuesday. En aquesta ocasió
s’incorporen Eslovènia, Rússia i Croàcia.
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17. QUI HO ORGANITZA A ESPANYA?
L’organització correspon a Zohar i Valores&Marketing, dues entitats que des
de fa dècades treballen en el camp del fundraising i la solidaritat.

Zohar
30 anys d’experiència en planificació estratègica
del sector no lucratiu i captació de fons. Han
realitzat diferents projectes de màrqueting i
captació de fons per a diverses ONG i fundacions.
Valores & Marketing
20 anys d’experiència en projectes de col·laboració
entre empreses i ONG's, responsabilitat social,
voluntariat corporatiu màrqueting i comunicació
social per generar valor econòmic i social.
Han realitzat diferents projectes de màrqueting,
comunicació i captació de fons per a diverses
empreses, ONG i fundacions.

18. CONTACTE DE PREMSA
Nana de Juan nanadejuan@ipcomunicacion.com
Tel: 670236985 / 93 414 3175
Josep Nieto jnieto@ipcomunicacion.com
Tel: 93 414 3175

Via Augusta, 48-54 Ent. 1a 08006 Barcelona | Tel: 93 414 31 75
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