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Neix Philea, la unió de dues associacions 
de filantropia europees de referència 
 
 

• La nova institució és el resultat de la integració entre l’European 
Foundation Centre (EFC) i la Donors and Foundations Networks in 
Europe (Dafne). Àngel Font, director corporatiu d’Investigació i 
Salut a la Fundació ”la Caixa” i president actual de l’EFC, serà el 
president de Philea.  
 

• Philea (Philanthropy Europe Association) enriquirà un ecosistema 
divers i inclusiu d’organitzacions filantròpiques i donarà suport a 
xarxes de més de 30 països. Aglutinarà més de 10.000 fundacions 
que tenen com a objectiu treballar pel bé comú a Europa i arreu del 
món.  
 

• La primera conferència anual de Philea tindrà lloc a Barcelona del 
30 de maig a l’1 de juny de 2022, amb la Fundació ”la Caixa” com a 
amfitriona.  

 
 
Brussel·les, 7 de desembre de 2021. L’European Foundation Centre (EFC) 
i la Donors and Foundations Networks in Europe (Dafne), dues associacions 
de referència en l’àmbit europeu, han anunciat avui la seva fusió en una 
plataforma unificada: Philea (Philanthropy Europe Association).  
 
L’objectiu de la nova institució supranacional serà aprofitar l’immens 
potencial de la filantropia a Europa combinant i aprofitant les dècades de 
coneixement i experiència de l’EFC i de Dafne.  
 
Philea enriquirà un ecosistema divers i inclusiu d’organitzacions 
filantròpiques i donarà suport a xarxes en més de 30 països. Aglutinarà més 
de 10.000 fundacions que tenen com a objectiu treballar pel bé comú a 
Europa i arreu del món.  
 
Aquesta nova plataforma filantròpica serà presidida per Àngel Font, director 
corporatiu d’Investigació i Salut de la Fundació ”la Caixa” i president actual 
de l’EFC; la vicepresidència correspondrà a Carola Carazzone, secretària 
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general de l’Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia 
Istituzionale i presidenta actual de Dafne.  
 
En paraules d’Àngel Font, «la filantropia és un concepte tan antic com la 
mateixa humanitat, però, amb el naixement de Philea, creiem que és un 
concepte amb molt futur. Philea representarà la veu i l’essència de més de 
10.000 fundacions que volen contribuir al benestar de la nostra societat a 
través de programes orientats a mitigar el canvi climàtic i les desigualtats 
socials, i fer-ho a través d’una gestió responsable dels seus actius 
econòmics».  
 
D’altra banda, Carola Carazzone ha explicat: «Philea té com a objectiu 
enfortir el sistema filantròpic europeu amb una visió i una direcció 
compartides, com un espai obert i col·laboratiu per a tots els qui creuen en el 
paper fonamental de la filantropia en la construcció d’un futur sostenible, 
equitatiu, inclusiu i just».  
 
Amb membres a tot Europa i arreu del món, el secretariat de Philea serà a la 
Philanthropy House de Brussel·les, on actualment hi ha Dafne i l’EFC, 
juntament amb altres xarxes i organitzacions filantròpiques.  
 
La primera conferència anual de Philea tindrà lloc Barcelona del 30 de maig 
a l’1 de juny de 2022, amb la Fundació ”la Caixa” com a amfitriona.  
 
Sobre l’EFC i Dafne 
 
L’European Foundation Centre es va establir el 9 de novembre de 1989, 
quan els set membres fundadors van aglutinar una visió compartida en una 
xarxa més forta, més col·laborativa i més ben informada d’actors filantròpics 
d’Europa i del tot el món. Aquell dia, coincidint amb la caiguda del mur de 
Berlín i el naixement d’una nova Europa, aquests set pioners van establir les 
bases per a la cohesió del sector filantròpic europeu.  
 
La història de Dafne es remunta a l’any 1997, quan per iniciativa de l’EFC es 
van posar en marxa un seguit de reunions informals que es van centrar en el 
paper i el treball de les associacions nacionals i els fòrums de donants. El 
2015, Dafne es va establir com a plataforma perquè les associacions 
nacionals de donants i les fundacions d’Europa comparteixin coneixements i 
fomentin la col·laboració entre elles.  
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Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Neus Contreras: 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
       @ FundlaCaixaCAT 
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