
  
 

Nota de premsa 
 

Més de 300 persones participen en un programa per 
professionalitzar les ONG’S impulsat per l’Obra Social 

La Caixa i el Col·legi d’Economistes de Catalunya 
 
El marc legal, econòmic, fiscal, comptable i laboral, l’execució per projectes, la 
gestió financera, la gestió de les persones i el lideratge i la responsabilitat dels 
administradors i voluntaris han centrat el programa social gratuït de formació 
impulsat per l’Obra Social La Caixa i el Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
amb l’objectiu de professionalitzar el funcionament i la gestió de les ONG’S. 
 
Barcelona, 13 de Juliol de 2018.- La seu del CaixaFòrum de Barcelona va acollir ahir a 
la tarda la jornada de cloenda del programa social d'ajut a la professionalització 
d'Organitzacions No Governamentals (ONG'S) impulsat per l’Obra Social La Caixa i el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) amb l’objectiu professionalitzar el 
funcionament i la gestió de les ONG’S. El programa, totalment gratuït, ha constat de 8 
mòduls formatius amb un total de 68 hores impartides del 15 de març al 4 de juliol a la 
seu del CEC a Barcelona. Durant el programa s’ha ofert formació sobre el marc legal,  
econòmic, fiscal, comptable i laboral, l’execució per projectes, la gestió financera, la 
gestió de les persones i el lideratge i la responsabilitat dels administradors i voluntaris. 
 
El director comercial de Barcelona Província de CaixaBank Javier García Hornos i el 
degà del CEC Joan B. Casas van donar la benvinguda a l’acte de cloenda. García 
Hornos va afirmar que “des de CaixaBank busquem per mitjà de l’Obra Social La 
Caixa donar un cop de mà via finançament en projectes socials”. Casas va destacar “la 
importància de professionalitzar les ONG’S, ja que aquestes cobreixen unes escletxes 
que la organització macroeconòmica deixa obertes”.  
 
A continuació, el fundador i director de Proactiva Open Arms Òscar Camps va parlar 
del cas de Proactiva Open Arms en una conferència sobre les funcions de les ONG en 
el segle XXI. Camps va subratllar que “hem salvat 60.000 persones de morir ofegades” 
i va afegir que “tenim 50.000 donants, que no socis perquè mai hem volgut consolidar-
nos com a organització”. Camps va remarcar que “hem utilitzat els mitjans de 
comunicació i les xarxes socials per fer que la ciutadania prengui consciència del que 
passa i pressioni els governs”. El fundador de Proactiva Open Arms va criticar “la falta 
de recolzament de les grans organitzacions especialment en la crítica als governs” 
Camps va concloure que “hem de tenir clar que o salvem una vida o callem una mort”. 
 
Seguidament va tenir lloc una tertúlia sobre el paper de les ONG’S en el segle XXI i la 
seva professionalització moderada per l’economista i periodista Víctor Bottini en què 
van participar la directora de La Tutela-Fundació Privada Catalana Tutelar de 
Discapacitats Psíquics i Persones Grans Estrella Vidal, el director de Banca 
d'Institucions de Barcelona de CaixaBank Miquel Abril, la patrona de la Fundació 
Privada Dau Carme Garcia i el director general de la Fundació Pere Tarrés i membre 
del Consell Executiu de la Universitat Ramon Llull Josep Oriol Pujol.  
 
En primer lloc es va abordar l’impacte de la crisi econòmica sobre les ONG’S. Estrella 
Vidal va comentar com “la crisi ha afectat de forma clara la nostra entitat i actualment 
els ajuts públics s’han recuperat però els privats encara no”. Josep Oriol Pujol va 
assegurar que “s’ha notat una remuntada en el suport de les empreses” i Carme 
Garcia va afegir que “les persones s’han compromès amb l’ajuda social en els anys de 



crisi”. Miquel Abril va ressaltar que “fa dos anys s’ha reactivat amb prudència i força 
molts projectes”.  
 
D’altra banda es va debatre sobre si la gestió de les ONG’S ha de ser la mateixa que 
la de les empreses. Estrella Vidal va recalcar que “la professionalitat de les entitats 
socials és superior a la de les empreses pel públic al qual ens dirigim”. Josep Oriol 
Pujol va opinar que “hem de fer gestió excel·lent a partir dels nostres valors i la nostra 
missió” i Miquel Abril va remarcar “el paper clau dels patronats de les fundacions i 
entitats socials”. Carme Garcia va emfatitzar “la importància de l’especialització de 
cada patró en un àmbit concret”. 
 
A la tertúlia també es va tractar la rellevància de l’estratègia, justament una de les 
qüestions que ha format part del programa de formació. Miquel Abril va apuntar que 
“en algun moment un s’ha d’aturar per reflexionar” i Josep Oriol Pujol va admetre que 
“acomodar-se és un risc per les entitats no lucratives i no hem d’oblidar que hem de 
millorar cada dia”. Estrella Vidal va destacar que “s’ha de seguir el grau de compliment 
dels objectius fixats”. 
 
A més, en el debat es va parlar del finançament de les ONG’S. Miquel Abril va explicar 
que “les entitats bancàries oferim tipus d’interès especials per a entitats socials”. Josep 
Oriol Pujol va admetre que “les entitats no lucratives tenim un problema important de 
capitalització”, mentre que Carme Garcia va explicar que “hi ha vies alternatives de 
finançament com els préstecs participatius o el crowdlending”. Estrella Vidal va 
explicar que “a La Tutela ens financem bàsicament via ajuts públics”. 
 
El perfil de les persones que treballen a les ONG’S va centrar el darrer bloc de la 
tertúlia. Josep Oriol Pujol va afirmar que “els qui treballen a la Fundació Pere Tarrés 
s’identifiquen molt amb el projecte i són més flexibles”. Carme Garcia va afegir que “no 
només les persones han d’estar a prop de les organitzacions a les quals pertanyen, 
també al revés amb una aposta per la conciliació”. Estrella Vidal va apuntar que “hi ha 
un compromís amb la organització”. Miquel Abril va remarcar que “cal augmentar 
l’eficiència de les persones que treballen en ONG’S”. 
 
Per acabar els tertulians van apuntar com a principals reptes de les ONG’S 
“l’especialització dels patronats, l’eficiència, l’estratègia, l’ètica i el lideratge”.  
 
Finalment, el professor d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de 
Barcelona i president de la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport del CEC 
Josep Maria Gay de Liébana va impartir una conferència sobre les ONG a la societat 
des de la perspectiva d'un economista. D’entrada va assegurar que “hi ha un bloqueig 
comercial amb mesures proteccionistes que ens porta cap a una desglobalització, així 
com un creixement no inclusiu amb desigualtats de renda, riquesa i oportunitats i a una 
acceleració dels canvis tecnològics”. A més, Gay de Liébana va subratllar que “a 
Espanya no s’ha progressat econòmicament des del 2007” i ho va argumentar dient 
que “del 2007 al 2017 s’han perdut 2 milions de llocs de feina, amb un sou mitjà de 
16.500 euros i un PIB per càpita d’uns 25.000 euros”. En aquest sentit, Gay de 
Liébana va afirmar que “a Espanya impera l’economia low cost amb un model de 
creixement econòmic ineficient” que porta a que “hi hagi un percentatge de la població 
espanyola molt significatiu en risc d’exclusió social”. 
 
Gay de Liébana va concloure que els principals desafiaments econòmics per a les 
ONG’S són “els canvis demogràfics amb un augment de la gent gran i un empobriment 
de la classe mitjana, les onades migratòries a Espanya, un procés accelerat de 
concentració urbana i el canvi climàtic i la falta de recursos”. Gay de Liébana va 
explicar que “actualment les ONG’S depenen molt del finançament públic, i aquest 
presenta riscos”. Per això va recomanar “apostar més pel finançament privat”. 
 



Obra Social ”la Caixa”: el compromís social, la raó de ser de l’entitat 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa”, presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, 
ha incrementat aquest any 2018 el pressupost per a la seva Obra Social, que se situa 
en 520 milions d'euros. Aquesta dotació posiciona a l'entitat com la primera fundació 
privada d'Espanya i una de les més importants del món. El desenvolupament de 
programes socials focalitzats en els grans reptes actuals, com la desocupació, la lluita 
contra l'exclusió o l'accés a l'habitatge, segueixen concentrant bona part dels esforços. 
El gruix de la inversió, el 59% del pressupost, es destina al desenvolupament de 
programes socials i assistencials; el 23% és per a la promoció de la cultura i 
l'educació; i el 18% a la recerca i la concessió de beques. www.obrasociallacaixa.org  
 
Col·legi d’Economistes de Catalunya: al servei dels professionals de l’economia 
i de l’empresa 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. www.coleconomistes.cat  

  
 
 
 
 

Per a més informació: 
Gabinet de premsa Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (620037450) 
cecpremsa@coleconomistes.cat 
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Maribel Sanjurjo (630245940)  
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