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FILANTROPIA (Grècia clàssica) (món secular) (acte lligat a la 
comunitat, que pot millorar la qualitat de vida, en obres concretes 
en benefici de la comunitat)
CARITAT (Antic Testament) (món religiós) (acte lligat a la 
consciència, pensant en l’auxili d’individus aïllats).

Per a la filantropia és més important guanyar prestigi davant la 
societat que actuar correctament davant els ulls de Déu (caritat). 
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CARITATCARITATCARITATCARITAT
VS.

FILANTROPIAFILANTROPIAFILANTROPIAFILANTROPIA



Arribat el s.XX, la filantropia 
assumeix el seu màxim nivell. La 
donació havia de procurar fer 
autosuficient al seu receptor. Ja 
no té sentit l’almoina individual 
que únicament satisfà al donant i 
que no va més enllà. 

Nova relació entre donant i 
receptor. És millor preveure els 
problemes socials que tractar de 
posar-hi remei.
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FILANTROPIAFILANTROPIAFILANTROPIAFILANTROPIA
Educació, Investigació i Medi
Ambient, la clau del benestar 
de les persones.



Les diferents transformacions 
que ha sofert el terme filantro-
pia a Espanya, sobretot en els 
darrers 150 anys, degut als 
contexts polític i religiós, han 
desprestigiat el concepte de 
manera substancial. 

Mentre en gran part del món la 
paraula  philantrophy té una 
base sòlida i de gran prestigi
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FILANTROPIAFILANTROPIAFILANTROPIAFILANTROPIA
entre la població, a Espanya 
compta amb certs fantasmes del 
passat que haurien de superar-se, 
ja que el concepte, intrínseca-
ment, és molt superior al de 
solidaritat, concepte alternatiu 
que l’ha suplantat. 



DINÀMIQUES DE RELACIÓ DE LA DONACIÓ

FUNDACIÓ

EMPRESA

INDIVIDU

DONACIÓ

Relació directa entre donant i receptor

Relació indirecta entre donant i receptor

Relació directa entre ONL intermediària i receptor

Donant Intermediari Receptor

FUNDACIÓ

EMPRESA

INDIVIDU

3

2

1
(Fons propis)

(Fons propis)

(Fons propis)

(Fons propis)

(Fons propis)

(Fons propis)

Causa filantròpicaORGANITZACIÓ NO 
LUCRATIVA

ORGANITZACIÓ NO 
LUCRATIVA

Adm. Pública

Font: Palencia-Lefler (1996)

Causa filantròpica

Causa filantròpica
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ONL 

Fundacions  o  Associacions

Conceptes com
ONG, COORDINADORA, GESTORA, GRUP....
són únicament conceptes descriptius
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Fundacions privades benèfiques
• de tipus ASSISTENCIAL
• de tipus CULTURAL
• de tipus DOCENT
• de tipus CIENTÍFIC
Associacions privades d’interès general
• ASSOCIACIONS D’UTILITAT PÚBLICA
• ASSISTENCIALS I SALUT
• REIVINDICATIVES: Dones, Drets Humans,
Ecologistes, Pacifistes

Entitats singulars (Fundacions/Associacions) 
• CREU ROJA
• ONCE
• OBRA SOCIAL de Caixes d’Estalvi
Entitats religioses de base associativa
• ENTITATS RELIGIOSES
• CÁRITAS
Organitzacions especials (Fundacions/Associacions) 
• ONG de cooperació per al desenvolupament
• ONG d’emergència i ajut humanitari
• ONG de medi ambient
• ONG de drets humans
• ONG de pau

Associacions privades
• PROFESSIONALS
• CULTURALS / EDUCATIVES
• OCI I LLEURE
• GENT GRAN
• APA’s
• VEÏNS
• CONSUMIDORS / USUARIS
Associacions privades de règim jurídic especial
• SINDICATS DE TREBALLADORS
• PATRONALS D’EMPRESARIS
• PARTITS POLÍTICS
• ESPORTIVES
• RELIGIOSES
• CORPORATIVES i ESPECIALS: Policia, Jutges i Magist rats,
Fiscals,  Estudiants, Administratives de Propietari s, de Con-
tribuents, Centres d’Iniciatives Turístiques, i de Gestió de la
Propietat Intel·lectual. 

• REALS ACADÈMIES
Organitzacions de base jurídica associativa
• MÚTUES
• COOPERATIVES
• FEDERACIONS
• AGRUPACIONS
• GREMIS
• CLUBS
• GRUPS DE PRESSIÓ (LOBBYS)
Organitzacions amb rang jurídic constitucional
• COL·LEGIS PROFESSIONALS (art.36)
• CAMBRES DE COMERÇ (art.52)

ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES
ALTRUISTES / INTERÈS GENERAL NO ALTRUISTES / INTERÈS  PARTICULAR

Font: Palencia-Lefler (1999)
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Fonts de finançament ONL

PÚBLIC

PRIVAT

Subvencions públiques
Concerts econòmics amb la Administració

Contractes amb
l’Administració

Quotes associats
Donacions particulars

Treball Voluntari

Prestació de serveis
Venda de productes

Crèdits
Rendiments de patrimoni

Exempcions fiscals
Beneficis fiscals

Donació / Mecenatge
Fundació-Empresa

Patrocini
Màrqueting rel. amb una causa

Fons ètics
Convenis de col·laboració

Contractació social

RESPONSABILITAT 
PÚBLICA DE L’EMPRESA
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RELACIONS ONLs – EMPRESES
Fer amics. No demanar diners

Cal cercar una relació de confiança que s’ha de mantenir 
a llarg del temps. De “amic” que dóna recursos 
monetaris, es converteix en el nostre “ambaixador”, 

...en un “voluntari” més. 

Parla bé de nosaltres i ens 
obre altres portes de col·laboració.
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Fonts de finançament ONL
Recursos privats de l’empresa



Partint d’aquesta premisa s’ha de plantejar la nostra 
relació: el “Benefici de compartir valors ”.

Guanyem nosaltres i guanya l’empresa, i podríem afegir 
també que guanya la societat. 

Així s’estableix una relació

de win-win-win
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Fonts de finançament ONL
Recursos privats de l’empresa



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Punt d’Intersecció 
 
 
 
 
 
 
 
                 CURT TERMINI          LLARG TERMINI 

Empreses 

Subvencions 

Grans donants 

Donatius 

Venda de 
Serveis 

SOCIS 

Convenis 
AA. PP. 

ESTRUCTURALS 

TEMPORALS 

LLEGATS 

Per a què serveixen les empreses com a font de finançament
No totes les fonts o vies de finançament serveixen per a totes les necessitats de l’organització.
Així, per a cada tipus de necessitat hi ha un tipus adequat de font de finançament.
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Fonts de finançament ONL
Recursos privats de l’empresa
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Expressió anglosaxona que prové dels termes

fund (fons / recursos) 
i raising (del verb to raise, captar / recaptar/ aconseguir / obtenir) 

es presenta, col·loquialment, com una acció directa de 
“captar fons” o “procurar fons” per a una causa filantròpica. 

FUNDRAISINGFUNDRAISINGFUNDRAISINGFUNDRAISING
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“captar fons” o “procurar fons” per a una causa filantròpica

CAUSA SOCIAL.........................assistencial (malalts, gent gran...)
socio-sanitària
desigualtats socials

CAUSA EDUCATIVA............... desigualtats educatives

CAUSA CULTURAL................. promoció de béns i persones 

FUNDRAISINGFUNDRAISINGFUNDRAISINGFUNDRAISING
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La INVESTIGACIÓ no és causa en si mateixa,
però és primordial per a totes les causes. 



RAISINGRAISINGRAISINGRAISING
FUNDSFUNDSFUNDSFUNDS

ConeixementsConeixements
CapacitatCapacitat

AprenentatgeAprenentatge

ActivitatActivitat
orientada caporientada cap

els altresels altres

GuanysGuanys
econòmicseconòmics

CodisCodis
deontològicsdeontològics

InvestigaciInvestigaci óó
acadacad èèmicamica

ÉÉs una professis una professi óó,,
no una activitatno una activitat

accidental accidental 
o improvisadao improvisada

CAPTACICAPTACICAPTACICAPTACIÓÓÓÓ
FONSFONSFONSFONS
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LA CAUSA

Una causa caritativa o filantròpica neix 
perquè existeix un problema o una neces-
sitat de la societat, i un individu o grup 
d’individus formen una organització
específica per resoldre aquesta situació
que volen canviar.
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Però, per a què una causa tingui resposta 
social, ha d’estar relacionada amb una 
necessitat o problema públic, actual i 
important, i també amb els interessos, 
lleialtats o preferències personals del seu 
univers de donants
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LA CAUSA



INVESTIGACIÓ

PROCÉS DEL FUNDRAISING

© Palencia-Lefler 2012

CULTIVACIÓ SOL·LICITUD RECONEIXEMENT
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Ajuda a convertir al 
“possible donant”

–algú que segons la seva Capacitat pot fer un donatiu–

en 
“donant probable”

–algú que s’espera que faci un donatiu donat el seu Vincle, la seva 
Capacitat i els seus Interessos cap a l’organització i la seva causa–.



INVESTIGACIÓ

PROCÉS DEL FUNDRAISING
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CULTIVACIÓ SOL·LICITUD RECONEIXEMENT
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Procés global d’atenció
al donant potencial, 

un procés educatiu per informar 
sobre una institució o una causa 

que pot merèixer rebre una donació



INVESTIGACIÓ

PROCÉS DEL FUNDRAISING
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CULTIVACIÓ SOL·LICITUD RECONEIXEMENT
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AMB QUIN DRET PUC DEMANAR UN DONATIU
A UN INDIVIDU, EMPRESA O FUNDACIÓ ?
Si tinc clara la resposta puc iniciar aquesta fase...

DE QUINA MANERA ESTIC DISPOSAT A FER-HO ?

Apel·lant als sentiments de l’individu ? 

Apel·lant a la seva intel·ligència ? 

per amor ?
per solidaritat cap el proïsme ?

per justícia
per re-equilibri social



INVESTIGACIÓ

PROCÉS DEL FUNDRAISING
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CULTIVACIÓ SOL·LICITUD RECONEIXEMENT
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El donant té dret a esperar un benefici del 
donatiu filantròpic

LA NOTORIETAT NO CONTRADIU EL FET 
FILANTRÒPIC

L’ANONIMAT NO FA MILLOR EL DONATIU
“que la teva mà dreta no sàpiga el que fa l’esquerra”



INVESTIGACIÓ
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CULTIVACIÓ SOL·LICITUD RECONEIXEMENT

PROCÉS DEL FUNDRAISING
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Cultivació
60%

Investigació
25%

Sol·licitud
5%

Reconeixement 
10%

El 95% del treball que desenvolupen els fund raisers són RP.



OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS

FonsFonsFons anualanualanual
FonsFonsFons de capitalde capitalde capital
FonsFonsFons patrimonialpatrimonialpatrimonial

PROGRAMESPROGRAMES TÈCNIQUES
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OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS

FonsFonsFons anualanualanual
FonsFonsFons de capitalde capitalde capital
FonsFonsFons patrimonialpatrimonialpatrimonial
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Persegueixen possibilitar a l’organització
que continuï la seva missió.

Els tres són essencials i complementaris. 

Si l’organització té la suficient credibilitat
davant els seus públics, podrà sol·licitar
recursos per a qualsevol dels tres fons.
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OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS

FonsFonsFons anualanualanual
FonsFonsFons de capitalde capitalde capital
FonsFonsFons patrimonialpatrimonialpatrimonial

PROGRAMESPROGRAMES

CampanyaCampanya anualanual
GransGrans donatiusdonatius
MacrocampanyaMacrocampanya
DonatiusDonatius planificatsplanificats

TTÈÈCNIQUESCNIQUES
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PROGRAMESPROGRAMES

CampanyaCampanya anualanual

© Palencia-Lefler 2012

Aquest tipus de programa està íntimament
lligat al fons anual.

Esforç constant per aconseguir donatius
de l’univers de donants d’una organització
i de totes les altres fonts potencials
de donatius. 
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PROGRAMESPROGRAMES

GransGrans donatiusdonatius
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Cada gran donatiu representa una campanya
per si sol on la mà de l’expert i una
correcta investigació i planificació prèvies
són essencials.

Els grans donatius s’aporten, freqüentment,
a terminis al llarg del temps, i poden incloure
valors d’actius de gran valor o en espècies.

La petició de grans donatius ha de fer
coincidir els interessos del donant amb
les necessitats de l’organització. 
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PROGRAMESPROGRAMES

MacrocampanyaMacrocampanya
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Programa intensiu de captació de fons
dissenyat per recaptar una quantitat
específica de diners amb l’objectiu de cobrir
les necessitats de capital de l’organització,
com ara la construcció d’edificis, remodela-
cions, ampliacions, adquisició d’equips
especials, i amb menor freqüència, per
augmentar els fons fundacionals. 

Programa íntimament lligat al fons de capital.

CURS FUNDRAISING
APDC

O P T



PROGRAMESPROGRAMES

DonatiusDonatius planificatsplanificats
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Cal incorporar el compromís del donant
en el testament o fer un llegat (disposició

en el sí del testament).

L’objectiu d’un bon programa de donatius
planificats és aconseguir convertir el 

compromís inicial del donant
en un donatiu irrevocable, encara que tota
voluntat futura sigui revocable (llibertat). 

CLARES DIFERÈNCIES  UE - USA
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TÈCNIQUES DE FUNDRAISING

S'adrecen
a un possible donant

S'adrecen
a un col·lectiu de persones

Univers de 
donants de 
l'organització

• Entrevista personal
• Carta personal
• Carta personalitzada
• E-mail
• Trucada telefònica

personalitzada

• Acte social contributiu
• Col·lecta
• Merchandising

Més enllà de 
l'univers
de donants de 
l'organització

• Porta per porta
• Mailing
• Telemàrqueting

• Prescriptors socials
• Publicitat
• Maratons
• Sorteigs
•· Web d'internet / Wap mòbil
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www.manelpalencia.com

CURS FUNDRAISING
APDC © Palencia-Lefler 2012

Mapa del canvi


