
ARA > ESTAT I MÓN I ECONOMIA I TENDÈNCIES I HORITZONS I DIARI DE BALEARS
DIJOUS, 19 D’AGOST DEL 201028 2I I

NOVA YORK Trenta-vuit dels multi-
milionaris dels Estats Units s’han
unit a la iniciativa del fundador
de Microsoft, Bill Gates, i del fi-
nancer Warren Buffet per donar
almenys la meitat de les seves for-
tunes, quantitat que rondaria els
230.000 milions de dòlars.

Gates i Buffet, els quals són con-
siderats per la revista Forbes dos
dels homes més rics del planeta
amb un patrimoni conjunt de
90.000 milions de dòlars, varen
llançar el mes passat la iniciativa
The giving pledge (El compromís
de donar) amb la finalitat de con-
vèncer els multimilionaris del seu
país perquè dediquin la riquesa a
la filantropia.

“Acabam de començar i ja hem
aconseguit una resposta fabulo-
sa”, assenyalà en una comunicat
Buffet, propietari del grup finan-
cer Berkshire Hathaway.

Per un futur millor
A més de demanar doblers, Gates
i Buffet sol·liciten a tots aquells
que acceptin el desafiament que

exposin en una carta les raons
per les quals han decidit donar la
major part del patrimoni.

Michael Bloomberg, propietari
d’una empresa d’informació fi-
nancera, explica en la missiva
que la filantropia és la millor in-
versió pel futur de les noves ge-
neracions i afirma que, “si vols
fer alguna cosa pels teus fills i de-
mostrar-los que els estimes, el
millor que pots fer amb diferèn-
cia és donar suport a organitzaci-
ons que construeixin un món mi-
llor per a ells”.

George Lucas, pare de les sa-
gues de la Guerra de les Galàxies i
Indiana Jones, assegura que l’in-
terès de participar-hi se centra en
el món de l’educació: “És la clau
per a la nostra supervivència
com a espècie. Hem de planificar
el nostre futur col·lectiu i la pri-
mera passa són els instruments
socials, emocionals i intel·lectu-
als que proporcionam als nostres
fills”, va manifestar.

Als Estats Units hi ha al voltant
de centenars de fortunes que su-
peren els 1.000 milions de dò-
lars. Si els milionaris que aparei-
xen en la llista dels 400 nord-
americans més rics donassin la
meitat dels seus béns nets, es po-

drien recaptar per a obres benèfi-
ques i socials més de 600.000
milions de dòlars.

Seguir “la moda”
Per altra banda, segons experts
en filantropia, no només és un
acte de caritat, sinó que també
esdevé una mena de competició
entre els més rics per veure qui
dóna més diners. En paraules de
l’editora de Chronicle of Philanth-
ropy , Stacy Palmer, “serà una ac-
tuació molt important en el món
de les grans riqueses, en què es
faran comparacions per demos-
trar que atorguen a donacions
tants doblers com els que gasten
en altres coses apassionants”.

La riquesa sembla que ja no es
mesura amb el nombre de propi-
etats o cotxes esportius que pos-
seeix un milionari, sinó amb
quants diners es destinen a les
fundacions de beneficiència. “La
pressió sobre l’elit és prou alta
ara per sortir a dir que donen do-
blers; això els farà seguir la
moda”, indicà Palmer.• Agències

A cavall regalat, no li miris el
dentat. I sempre és bona si la
bossa sona. Sobretot la bossa
dels més pobres del planeta,
que només sol omplir-se de te-
ranyines. Benvinguts siguin
idò tots els milions que han de-
cidit donar trenta-vuit dels vui-
tanta homes més rics del món,
segons la llista Forbes. I és de
persones educades saber
donar les gràcies.

Ara bé, no facem una munta-
nya d’un gra d’arena, perquè
aquestes sucoses donacions,
per molt grans que siguin, no
qüestionen ni introdueixen
cap reforma en el sistema eco-
nòmic mundial, que ha per-
mès, precisament, que alguns
individus acumulin fortunes
personals de més de cinquan-
ta mil milions de dòlars, men-
tre que mil milions de perso-
nes sobreviuen amb menys
d’un euro al dia, segons Naci-

ons Unides.
La crisi econòmica global

que travessam està posant en
entredit que els estàndards de
vida, i fins i tot les conquestes
socials del primer món, siguin
generalitzables. Potser la idea
de redistribució de la riquesa
–via donacions voluntàries o a
través dels múltiples mecanis-
mes que ha desenvolupat el
model d’estat del benestar– ja
ha donat el que podia donar
de si i ens està quedant obsole-
ta. Em sembla que haurem
d’aprofundir en una proposta
agosarada d’Ignacio Ellacuría:
l’autèntic camí per vèncer la
pobresa no implica repartir la
riquesa, sinó més aviat com-
partir l’austeritat.•
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Vèncer la
pobresa

Milionaris i filantrops

Trenta-vuit multimilionaris dels Estats Units han decidit donar la meitat de la
fortuna a causes solidàries. Se sumen així a una iniciativa impulsada per Bill Gates
i Warren Buffet que obre la cursa entre els rics per veure qui és més generós

Solidaris De moment, la
quantitat destinada
a la filantropia
fregaria els 230.000
milions de dòlars

Els multimilionaris
que decideixin
participar-hi han
d’exposar les raons
de la donació

Multimilionaris. És el nombre
de personalitats de l’alta societat
nord-americana que s’han sumat a
la iniciativa impulsada pel funda-
dor de Microsoft, Bill Gates, i el fi-
nancer Warren Buffet. Tots aquells
que posseeixen grans fortunes i
vulguin dedicar part de la riquesa
a la beneficiència hi poden partici-
par.•
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www.thegivingpledge.org
Pàgina web en què es donen a
conèxer tots els noms dels milionaris
nord-americans participants.

“L’autèntic camí per
vèncer la pobresa
no implica repartir
la riquesa, sinó més
aviat compartir
l’austeritat”


