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Milions
per a

unabona
causa

La sanitat pública catalana
cada vegada té més mecenes
que avancen inversions

ANA MACPHERSON
Barcelona

D’ aquí unes
quantes
setmanes
s’inaugura
rà el nou
bloc qui

rúrgic de Sant Joan de Déu, hos
pital infantil de la xarxa sanitària
pública. Un dels flamants quirò
fans estarà dedicat a operacions
cardiovasculars de nens que po
den fer menys de 50 centímetres
o més de 180. L’equipament d’al
ta complexitat, més les cures
pal∙liatives per a aquests pacients
i un centre de control remot, per
què són nens de llocs de vegades
molt distants, costa uns tresmili
ons. Els ha proporcionat una fun
dació amb un nom que apareix
discretament en panells de dife
rents àrees demolts hospitals ca
talans, la Fundació Daniel Bravo
Andreu.
En aquests moments és el do

nant més important de l’hospital
infantil situat a Esplugues, per
què ja fa uns quants anys també
es va fer càrrec d’un centre de di
agnòstic i tractament de malal
ties minoritàries i de la sala d’he
modinàmica per a cors infantils.
Fa anys que aquest hospital

treu el màxim partit possible de
les donacions. Les petitíssimes,
braçalet a braçalet, cursa a cursa,
uns euros que es dediquen a cos
tejar des del sou d’investigadors
en un determinat assaig oncolò
gic fins a pagar serveis especials,
com els gossos terapèutics.
També gestionen amb facilitat

les grans aportacions, com les
que han reunit entorn del nou
centre d’oncologia, el Pediatric
Cancer Center de Barcelona, que
obrirà a l’edifici de davant de
l’hospital. Xifres enormes no no

més per crearlo, sinó també per
ferlo funcionar amb un mínim
matalàs.
“Els diners hi són. Se’ls ha de

mostrar un projecte sòlid i inte
ressant amb impacte en la vidade
les persones”, apuntaManuel del
Castillo, gerent de Sant Joan de
Déu. És un impulsor incansable
d’aquesta recerca de col∙labora
ció econòmica de la societat civil,
la propera i, fins i tot, la de qual
sevol lloc delmón on el portin els
acords per atendre nens, sobre
tot d’oncologia i traumatologia.
Defensa que l’assistència va a
càrrec dels pressupostos públics,
els impostos dels ciutadans. Però
hi ha millores que no es podran
pagar sense recórrer al mecenat
ge. Així doncs, en busca.
Tots els hospitals solien rebre

donatius d’agraïment, però això
d’ara és una altra cosa. Ara entre
les tasques d’un centre sanitari
s’hi ha d’incloure professionals

que busquin fons per a millores i
innovació, que sàpiguen explicar
cada projecte, oferir tota la trans
parència exigible. Alejandra Ma
nau s’encarrega de dirigir a Vall
d’Hebron aquesta tendència fi
lantròpica. “És una tendència ar

reu d’Europa cap a la col∙labora
ció publicoprivada”, explica. Al
seu hospital –considerat publico
públic en el teixit sanitari català
amb múltiples amos– també re
ben ajuts potents de fundacions
que hi volen participar econòmi
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El 2018 l’hospital Sant Joan de Déu va rebre
donacions per un total de 9.018.654 euros
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Onvan aquests diners
]Lamajoriad’hospitals
públics catalanshan incor
poratdinersdedonants als
seus equipaments, en infra
estructures i, perdescomp
tat, en investigació. Ladona
ciód’AmancioOrtega, per
exemple, està arribant a
centresde l’ICS, comVall
d’HebronoBellvitge, pas
santperSantPauoelClínic.
Aquesthospital disposa
d’unanovaunitatd’immuno
teràpia finançadaper la
FundacióLaCaixa, i uncen
tred’imatge cardiovascular
avançatpagatper laFunda
cióDanielBravo.Vall d’He
bronha inaugurat recent

ment el servei de teràpies
avançadesd’hematologia
amb ladonacióde laFunda
cióVilaCasasoel primer
robotper aendoscòpiadi
gestivapagatper laFundació
LaCaixa.La llistadeprojec
tesdeSantJoandeDéuem
presos gràcies adonacionsés
llarga. Sónels líders.Amés
delCancerCenter, del quirò
fandecardiologiaode la
unitatdepal∙liatius, hi ha
serveisper combatre l’obesi
tat, programesper connec
tarnensambautisme, acom
panyamentapacientsd’alta
complexitat operanens
testimonisdeviolència.

Quiròfan nou
El nou quiròfan de
cardiologia encara
està en fase de
proves. És una de les

donacions més
importants a l’hospi
tal infantil de Sant
Joan de Déu, líder en
aquesta tasca
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L’avantatgemésgran, a la
declaracióde renda. Els pri
mers150euros, 75%dedes
gravació; la resta, 30%.

AFrança, fins al 66% i fins al 75%si el
projecteésde caràcter assistencial. Els
topalls són superiors.

La desgravació per donatius d’em
presa és d’un 35%40%. A França
assoleix el 60% amb un límit d’un
0,5% del volum de negoci.

A Europa hi ha 140.000 fundacions
i grans donants. Són uns
60.000 milions cada any.

ELS AVANTATGES
FISCALS

Fins a 150 euros A França, més Empreses 60.000 milions

d’impacte rellevant que generin
canvis i que siguin innovadors”,
explica la seva directora, Silvia
Noguer.
Això de les cures pal∙liatives va

ser per culpa dels llibres d’Elisa
bet Pedrosa, que van explicar la
malaltia i la mort de la seva filla.
“Així vam conèixer la situació de
vulnerabilitat d’aquestes famílies
ambnens queno tenen l’acompa
nyament que necessiten i ens
vam posar en contacte amb Sant
Joan de Déu. Nosaltres no ens
podíem fer càrrec d’aquella as
sistència, però sí ajudar a crear
l’estructura perquè fos possible
una atenció de qualitat integral a
les famílies, també al domicili. I
ho hem aconseguit”. Reconeix
que l’ideal seria que aquests pro
jectes estiguessin integrats als
pressupostos públics. “Som tot
just un gra de sorra; ajudem a
l’impuls”.
Les donacions a hospitals es

van estenent. Fins i tot amb polè
mica, com ha estat el cas dels 310
milions d’euros aportats per
Amancio Ortega, l’amo de l’im
peri Zara, que han permès la
compra de 290 equips d’última
generació per a diagnòstic i trac
taments oncològic –mamògrafs
digitals, ressonàncies magnèti
ques, TAC, acceleradors lineals,

braquitera– en uns 70 hospitals
de la sanitat pública de totes les
comunitats autònomes.
La Coordinadora Catalana de

Fundacions va detectar en un in
forme recent com s’ha duplicat el
nombre de donants a Catalunya
entre les persones físiques, mal
grat que lamitjana de la quantitat
donada eren 146 euros. Les em
preses havien caigut a la meitat
amb la crisi: “Però en l’ambient
hi ha un augment important de
l’interès a participar amb els teus
diners en una cosa tangible i amb
molta connexió emocional. Per
això potser els principals objec
tius de les donacions són les mi
llores sanitàries, la investigació i
l’àmbit social, com el cas de Pro
activa Open Arms. També la cul
tura i, de mica en mica, objectius
de medi ambient. Reflecteix la
resposta i l’estat emocional de la
societat”, explica Sara Pérez, ge
rent de la coordinadora.
Les xarxes socials s’han con

vertit en un àmbit magnífic per
recaptar per a aquestes bones
causes, perquè mostren on van
els diners, és visible en detall. A
parer de l’experta, aquestes són
les claus que creixi el mecenatge,
la transparència i la bona gestió
dels fons.c

22,0

309

71 75 74 78 82 85 84 83 82
74 78 77

112

146

384
414 432 449

476
502

530 541

611
577 601 617

655

2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 2016

2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 2016

2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 2016

28,6 30,7 33,8 37,0
40,6 42,2 44,1 44,4 45,1 45,1 46,1

69,2

95,6

Les donacions dels catalans s’han multiplicat
per quatre en els últims 13 anys

El 84% del total de donacions a Espanya
són realitzades per particulars

S’ha duplicat el nombre de persones que
fan donacions a fundacions en l’IRPF...

...igual com la suma de la donació mitjana
per persona
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El 2015 entrava en vigor la desgravació
del 75% dels primers 150 euros,
consolidada el 2016

cament. “Uns perquè és el seu
objectiu fundacional, d’altres per
agraïment, d’altres perquè volen
ser part d’una cosa concreta que
influeixi en la vida de les per
sones”. Creu que aquesta nova
manera d’entrar als hospitals
–abans eren donatius sense fi
concret i moltes capses de bom
bons– reflexa una manera dife
rent d’involucrarse en la salut
d’un mateix, igual que pacients i
familiars indaguen els assajos en
marxa i tenen un papermolt més
actiu en els seus tractaments.
“Però no podem dependre
d’aquests donatius: són sobretot
un plus per millorar espais i el
confort dels pacients o un avan
çament econòmic d’equips que
ara no podem comprar”.
La Fundació Glòria Soler ha

dedicat 700.000 euros a crear les
cures pal∙liatives infantils a Sant
Joan de Déu. També destina els
seus fons a projectes d’investiga
ció, com la vacuna terapèutica de
la sida a IrsiCaixa i al projecteAri
per crear tractaments avançats al
Clínic. “L’objectiu de la fundació
creada per Suñol és el retorn a la
societat a través de projectes

TENDÈNCIA SOCIAL

Creixen les donacions
en la sanitat pública
per prestigi i per
connexió emocional

CAPTACIÓ

L’hospitalSantJoande
Déuéslíderencaptació
demecenatge,peròtots
elscentreselsegueixen

PROFESSIONALITZACIÓ

Grans hospitals tenen
experts enmecenatge:
no volen perdre
oportunitats

EL PAPER DE LES XARXES

Els donants volen
participar en una cosa
que impacti en la vida,
i ho volen veure

QUI HA D’INVERTIR

Per als centres no
es tracta de suplir
l’Estat, sinó d’un plus
o un avançament


