
Per a l’aprovació, si escau, de l’assemblea general de socis

de 30 de juny de 2020
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Pla d’actuació 2020
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Eixos estratègics 2018-2022

1. Crear COMUNITAT

2. Crear CONEIXEMENT I INFLUENCIA

3. Crear VALORS REPUTACIONALS

4. Gestionar la REALITAT
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• Canvis organitzatius
• Internalització de l’acció comercial

• Segmentació més acurada dels socis 
potencials

• Situació de pandèmia obliga a 
redefinir estratègia comercial
• Quota excepcional 2020

1. Crear COMUNITAT

Objectiu 2020:
40 noves altes 

associatives

Creixement de socis
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1. Crear COMUNITAT
Formació

• Pla formació 2020

• Fons de beques i sistema de bonificacions per  
participació recurrent (compromís adquirit a 
l’assemblea al 2019)

• Situació de pandèmia obliga a:
• Aturar la formació presencial des de març

• Començar amb un cicle de webinars sobre temes 
d’actualitat

• Repensar el model de cursos
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1. Crear COMUNITAT
Formació. Què hem fet fins ara?

• Webinars exclusius i gratuïts per a les fundacions 
associades:
• Com fer reunions online efectives (07/04)
• Com crear una campanya de crowdfunding en temps del 

coronavirus (29/04)
• Reunions de Patronat on line efectives i amb validesa jurídica 

(06/05)
• Com fer el balanç social de la fundació. Nivell bàsic (20/05)
• Plataformes de reunions i col·laboració en línia. Quina és la més 

adequada per la nostra fundació? (03/06)
• Com fer el Balanç social de la fundació. Nivell notable i avançat 

(17 i 19/05)

Puntuació 
mitjana 

4,60 / 5

659 
participants
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1. Crear COMUNITAT
Formació. En què estem treballant?

• Redefinint el model de formació “post-pandèmia” 
sense perdre l’essència dels nostres cursos, amb el 
suport  extern d’uns experts

• El nostre objectiu 2020 és reprendre la programació 
de cursos a partir de la tardor.  Nova oferta amb un 
format mixt
• Cursos presencials a l’aula
• Cursos en remot- Aula virtual sincrònica
• E-learning

• Hem demanat patrocini per dur a terme aquesta 
inversió
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1. Crear COMUNITAT
Àmbit sectorial

• Dinamitzar les comissions
• Les comissions esdevenen un espai de suport i 

intercanvi entre professionals en aquest canvi 
d’escenari tan profund

• Totes estan mantenint el seu nivell d’activitat i 
programant actes en format telemàtic

• Creació d’una nova comissió (fundacions  
patrimonials, universitàries?).Tema aturat a 
l’espera de reprendre les reunions 
presencials. ?



• Jornada a Lleida 

• Seguiment Tarragona

• Seguiment Girona

8

1. Crear COMUNITAT
Àmbit territorial

replantejament de les 
relacions amb el 
territori pel salt

digital que ha produït
la COVID-19?



9

2. Crear CONEIXEMENT I INFLUÈNCIA
Observatori de Fundacions

• Papers de treball
• L’economia social i les fundacions. Una visió europea, notes 

inicials
• La composició de gènere y les fundacions

• Informes sectorials
• Les fundacions de Salut, peça clau de la sanitat catalana

• Publicacions monogràfiques
• Les fundacions a Catalunya, un sector econòmic. Dades i 

paràmetres dels anys 2016-2017.
• Cap una filantropia universal: les associacions de fundacions 

a escala global i local.

• Apunts mensuals (Coordinadora al dia)

• Consell Assessor

• Dades protectorat: sèrie 2016-2018
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2. Crear CONEIXEMENT I INFLUÈNCIA
Àmbit institucional

• Influir en àmbits legislatius 
• Contractació pública
• Economia Social 
• Llei del Mecenatge
• Fundacions Públiques o adscrites al Sector Públic
• Llei Foment Associacionisme
• Transparència

• Reunions amb grups parlamentaris
• Relacions institucionals AFA, AEF, Taula del Tercer Sector, 

UCH, CSS...
• Plantejar relacions internacionals
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2. Crear CONEIXEMENT I INFLUÈNCIA
Àmbit mitjans de comunicació

• Pla de comunicació 2020

• Rodes de premsa

• Publicació d’articles
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2. Crear CONEIXEMENT I INFLUÈNCIA
Àmbit internet i xarxes socials

• Millorar taxa lectura mails

• Incrementar seguidors a XXSS

• Explorar possibilitat d’obrir nous
canals de comunicació

• Avaluar tràfic web
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3. Crear VALORS REPUTACIONALS
Governança CCF

• Aprovació nous estatuts (Assemblea general 
de 05/03/20)

• Relleu parcial de la Junta Directiva 
(Assemblea general a la tardor)

• Eines de transparència CCF 
• Balanç social

• Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió

• Informe de govern corporatiu
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3. Crear VALORS REPUTACIONALS
Governança Fundacions

• Publicació i presentació del “Codi de bon 
govern i bones pràctiques de gestió” i el 
“Model d’informe de govern corporatiu”

• Promoció de l’aplicació del “Balanç Social 
a les fundacions”

• Campanya "membre de la CCF" Presentació 

pública 

15/7/2020
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3. Crear VALORS REPUTACIONALS
Governança patrons

• Programa de formació específic per patronats

• Activitats per cercar patrons en col·laboració 
amb altres entitats
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4. Gestionar la REALITAT
Gestió i equip CCF

• Ampliació i reorganització de l’equip 
professional

• Sistema d'objectius i reporting

• Coordinació interna i externa
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4. Gestionar la REALITAT
Gestió i equip CCF
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• Transformació digital

• Adaptació LOPD

• Cercar espai més gran? La pandemia 
ens obliga a repensar si és més idoni
adaptar l’espai actual a l’entorn
telemàtic

• Actualització i segmentació de la BBDD 
general

4. Gestionar la REALITAT
Tecnologia i espais
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4. Gestionar la REALITAT
Finances

• Mantenir i incrementar, en la mesura del 
possible, els ingressos per quotes.

• Aconseguir col·laboracions econòmiques 
per projectes

• La paràlisi dels ingressos per formació 
obliga a fer un control exhaustiu de la 
despesa 2020



20


