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Escric aquestes línies en plena crisi causada pel COVID-19.

Quan es faci pública aquesta memòria d’activitats espero que hau-
rem deixat enrere aquesta situació sense precedents, que ha tingut 
un impacte personal i professional sobre tots i cadascun de nosaltres.

Les meves primeres paraules han de ser necessàriament de reconei-
xement a totes les persones, professionals i entitats que han deixat 
la pell per fer front a l’impacte imprevist i sobrevingut d’aquesta 
pandèmia. I també el meu escalf per a tots aquells que han perdut 
els seus éssers estimats en unes circumstàncies tan difícils.

El sector fundacional ha tingut un paper cabdal en aquesta crisi i 
hi ha donat resposta des de tots els seus àmbits d’actuació: salut, 
social, recerca, educació, cultura..., i ha fet visibles les grans enti-
tats que tenim al nostre país, així com la solidaritat i la filantropia 
que s’ha generat al seu voltant. El sector també ha patit enormes 
dificultats, que han obligat a prendre decisions organitzatives molt 
complicades, igual que altres empreses i organitzacions.

A la Coordinadora intentem de mica en mica reprendre la normali-
tat i respondre als compromisos amb els nostres socis. Les pàgines 
que trobareu a continuació resumeixen la intensa activitat que hem 
mantingut al llarg de l’any 2019.

El panorama polític, tant a l’estat com a Catalunya, no ha gaudit de 
gaire estabilitat, cosa que ha fet més difícil la visió i planificació a 
mitjà i llarg termini. Des del punt de vista econòmic i social hi ha 
hagut una certa recuperació de l’activitat i de l’ocupació al nostre 
sector. Tot i això, estem lluny de recuperar la situació anterior a la 
crisi, que previsiblement no tornarà. En aquest sentit, les fundaci-
ons han assumit el repte del seu propi finançament i constatem que 
han avançat en la recerca de nous recursos i noves aproximacions 
als donants i a la societat.

01
Carta del President

01  Carta del president

El sector 
fundacional ha 
fet visibles les 
grans entitats 
que tenim al 
nostre país

La Coordinadora, un any més, ha continuat creixent fortament en 
tots els seus indicadors d’activitat: nombre de fundacions associ-
ades, cursos i hores de formació, comissions, actes, aparicions a la 
premsa, etc. Això ens satisfà enormement, però també ens planteja 
el repte d’organitzar un creixement sostingut i sostenible, que per-
meti donar resposta continuada a les demandes i el dinamisme de 
les nostres fundacions associades.

Amb la voluntat d’oferir eines per facilitar el compliment de les 
obligacions legals dels nostres socis i consolidar els valors reputa-
cionals del sector fundacional, l’any 2019 hem dissenyat un model 
de balanç social i un codi de bon govern i bones pràctiques de gestió 
per a les fundacions. A la Coordinadora pretenem que totes les fun-
dacions apliquin aquests estàndards d’actuació encara que no hi es-
tiguin obligades, perquè estem convençuts que la transparència i el 
bon govern són palanques per enfortir les nostres organitzacions.

Finalment, cal recordar que l’any 2019 hem aconseguit presentar 
per primera vegada les dades integrades de les fundacions a Cata-
lunya, una tasca important que ha portat a terme l’Observatori de 
Fundacions i que permet copsar la importància del sector fundaci-
onal per a l’economia i la societat del país.

La Junta Directiva i l’equip 
professional treballen perquè 
la Coordinadora Catalana de 
Fundacions sigui una entitat 
moderna, transparent, oberta, 
participativa, flexible i al servei 
dels seus associats.

Gràcies per la teva confiança i 
el teu suport al llarg d’aquest 
exercici.

Pere-A. Fàbregas 
President 
Juny 2020
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02  La Coordinadora en xifres

289 Social

176 Educació

182 Cultura

91 Recerca

58 Salut

02
La Coordinadora en xifres

El 2019 
compta amb

Ha prestat

fundacions 
associades

650 294
assessoraments 
personalitzats

En el darrer any la 
CCF ha organitzat

28 
tallers 
especialitzats,

en els quals han assistit

i sumen un total de
602 participants

124 
hores de formació

Actualment la CCF té

en què hi ha
5 comissions de treball

75
persones 
implicades

El 2019 la CCF ha organitzat
12 actes i esdeveniments 
que han acollit un total de

874 
assistents

L’Observatori 
de Fundacions 
ha publicat

11 
apunts a 
l’Observatori

La CCF ha enviat

10
notes 
de premsa 
als mitjans 
de comunicació 

A les xarxes socials, aquest 
darrer any la CCF ha publicat 

ha aconseguit arribar als

770 posts

1768 tuits

498 
seguidors

1546 
seguidors

Aquest any la CCF ha enviat

71
Coordinadora 
informa

11
Coordinadora 
al dia

Evolució número de socis

Fundacions 
associades 
per territori 2019

Som 650 
fundacions

Fundacions 
associades 
per àmbit 2019

553

42

40

Total 796
(algunes fundacions tenen varis àmbits)

15

489

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

487 496

525
567

611
650
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3  Activitat institucional i incidència legislativa

03
Activitat institucional 
i incidència legislativa
La Coordinadora Catalana de Fundacions vol ser l’entitat de refe-
rència respecte dels diferents actors de l’àmbit institucional que es 
relacionen amb fundacions. 

En aquest sentit, mantenim un diàleg i una actuació coordinada 
amb representants del Govern i de diverses institucions amb el 
propòsit d’incidir en aquelles qüestions que afecten o influeixen en 
el nostre sector.

Govern de la Generalitat de Catalunya

Al llarg de l’any 2019 hem mantingut diverses trobades amb la 
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. Els principals 
aspectes que hem treballat conjuntament han estat:

 – Participació en el grup de treball per a l’elaboració d’una 
guia per al càlcul de l’aplicació obligatòria del percentatge 
legalment establert a les finalitats fundacionals. Atès que 
sovint es plantegen els mateixos dubtes i no sempre és fàcil 
diferenciar les despeses necessàries de les despeses fundacio-
nals, a la CCF hem aportat propostes per millorar el redactat i 
el contingut de la guia, que publicarà el Protectorat.

 – Hem demanat la intervenció i intermediació de la Conse-
llera de Justícia durant el procés d’elaboració de la futura 
Llei d’Economia Social a Catalunya, així com el projecte de 
Decret regulador de les Empreses Socials a Catalunya. Si bé 
ambdós projectes encara estan en una fase preliminar, és neces-
sari promoure una visió integradora de l’economia social, que 
inclogui les fundacions i tingui en compte el seu marc jurídic.

 – Igualment hem mantingut una interlocució continuada amb la 
Direcció General en altres àmbits com l’Observatori de Fun-
dacions i el disseny d’eines de transparència per facilitar el 
compliment de les obligacions legals de les fundacions. 

 – També hem treballat per incidir en el Projecte de decret d'acre-
ditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de 
Serveis Socials d'Atenció Pública, que incorpora alguns ele-
ments que estan lluny d’haver estat desenvolupats i consensuats 
amb el sector. Aquest és un projecte de decret que té una gran 
transcendència per a les fundacions de l’àmbit social. De la ma-
teixa manera, hem fet saber la nostra preocupació i hem demanat 
canvis al Departament de la Presidència, Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, així com al de Treball, Afers Socials i 
Famílies.

Altres entitats

És evident que la unió fa la força i hi ha nombroses institucions que 
actuen de manera directa o indirecta en nom de les fundacions. En 
aquest sentit, la Coordinadora treballa en xarxa per sumar esforços 
en àmbits com el social, la salut, l’educació, la cultura, la recerca, etc.

Hem mantingut un diàleg constant i fluït amb la Taula del Tercer 
Sector i La Confederació. També ens hem reunit amb represen-
tants de la Unió Catalana d’Hospitals i del S21 del Consorci de 
Salut i d'Atenció Social de Catalunya amb l’objectiu de coordinar 
esforços i implicar-nos conjuntament en la creació de la nova co-
missió de les fundacions de salut.

La Coordinadora treballa en xarxa amb altres associacions de fun-
dacions del territori. Així, hem participat al Fórum de Fundacio-
nes de Navarra, que va tenir lloc a Pamplona el passat 1 d’abril.

El febrer de 2019, membres de l’equip professional de la CCF van 
visitar l’Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) per inter-
canviar bones pràctiques, així com compartir i conèixer sistemes de 
gestió de les fundacions associades.

La Coordinadora 
treballa en 
xarxa per sumar 
esforços en 
àmbits com el 
social, la salut, 
l’educació, 
la cultura, la 
recerca, etc



M
em

ò
ri

a 
d

’a
ct

iv
it

at
s 

20
19

C
o

o
rd

in
ad

o
ra

 C
at

al
an

a 
d

e 
Fu

n
d

ac
io

n
s 

14 15

4  El 2019, volem destacar

I Jornada de captació de Fons “Noves 
causes, nous donants”

Conscients de la importància del fundraising i el mecenatge com a 
eina de finançament, la Coordinadora Catalana de Fundacions va 
organitzar la “I Jornada sobre captació de fons: noves causes, 
nous donants”, que va tenir lloc el 9 d’abril al Palau Macaya.

Sessions plenàries i tallers sectorials (cultura, recerca i universitats, 
hospitals i salut, social...) amb experiències d’èxit i aprenentatge de 
la mà de ponents i experts en captació de fons. La sessió va ser un 
èxit de convocatòria i va aplegar 172 persones.

04
El 2019, volem destacar

Sessió inaugural

#ParaLosValientes. Què hem après? 
Manuel del Castillo, Director General de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Tallers sectorials simultanis 

1. Captació de fons per a hospitals i salut: Alejandra Manau, Cap 
de Mecenatge Vall d’Hebron, i Antònia Raich, Cap de Departa-
ment de Comunicació Altahia.

2. Captació de fons en recerca i universitats: Silvia Benaiges, Cap 
de Comunicació IRB, i Eugenia Bieto, Dir. Fundació ESADE.

3. Captació de fons en l’àmbit cultural: Laia Colell, Directora de 
Cinema en curs, i Peter Thiemann, President Fundació AIMS.

4. Captació de fons en el sector social: Marta Pulgar, Responsable 
de Comunicació Fundació Arrels, i Janet Camps, Directora Ser-
veis de Llars Fundació Ampans.

Sessions plenàries

1. Taula rodona dels relators: la visió dels diferents sectors, salut, 
recerca, educació, social i cultura. 

Irene Borràs, Directora CAUSES that change the world.

Silvia Bueso, Conferenciant, formadora i coach (L’art de demanar).

David Camps, Director de Comunicació i Màrqueting 
Fundación DKV Integralia.

Juan Mezo, Valores & Marketing.

2. Quines són les tendències en captació de fons? 

Ricard Valls, CEO de Zohar, Consultoria & Marketing Social. 
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Model de Balanç Social per a les fundacions

Amb l’objectiu de proporcionar eines que facilitin el compliment de les obligacions de transparència 
dels nostres associats, així com promoure la transparència i la comunicació al sector fundacional, la 
CCF ha dissenyat un model de Balanç Social per a les fundacions, amb un seguit d’indicadors que 
reflecteixen l’impacte social i la utilització dels recursos obtinguts per l’entitat.

Per a la realització d’aquest projecte, encapçalat per l’Observatori de Fundacions, ens ha acompanyat 
un grup de fundacions de diferents àmbits, hem comptat amb l’assessorament tècnic de Lavola i amb 
la col·laboració de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. 

La presentació pública d’aquest model es va celebrar el 8 de novembre de 2019 al CosmoCaixa i hi van 
assistir més de 200 persones, professionals i membres dels patronats de les fundacions associades.

4  El 2019, volem destacar

Benvinguda i presentació
Pere-A. Fàbregas, 
President de la CCF.

Obligacions de transparèn-
cia de les fundacions
Xavier Bernadí, 
Director General de Dret 
i d’Entitats Jurídiques.

Tendències en el mesura-
ment i la comunicació 
d’impacte social 
Adrià Gelabert, 
Director Comercial de Lavola 
Anthesis.

El model de balanç social 
de les fundacions
Silvina Vázquez, 
Analista de l’Observatori de 
Fundacions de la CCF.

Experiències pràctiques 
d’aplicació del balanç 
social a les fundacions
David Casado, 
Fundació Bancària La Caixa.

Miquel-Muç Vall, 
Fundació Inform.

Olga Muñoz, 
Fundació Oxfam.

Modera: Sara Pérez, 
Gerent de la CCF.

Cloenda
Victor Arbós, 
Director d’Institucions 
CaixaBank Barcelona.

4  El 2019, volem destacar
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Nou web de la Coordinadora Catalana 
de Fundacions

Després de mesos de treball intens, al setembre del 2019 vam pre-
sentar el nou web de la CCF. 

És tracta d’un instrument pensat per donar servei a les fundacions 
associades, per donar a conèixer la Coordinadora i sobretot per di-
fondre la importància del sector fundacional al nostre país.

Més interactiu, més dinàmic i amb nous continguts exclusius per 
als socis. 

Us animen a navegar-hi i a treure’n el màxim profit! 
www.ccfundacions.cat

4  El 2019, volem destacar

05
Xarxa i territori

La Coordinadora Catalana de Fundacions vol estar a prop dels seus 
socis, copsar la realitat del territori, afavorir la creació de vincles 
entre fundacions i fer difusió del món fundacional.

També considerem molt important estar presents i participar en 
aquells actes on es parla de fundacions per ser la veu del sector.

Trobada amb les Fundacions de 
Tarragona i Terres de l’Ebre
El 30 d’octubre vam organitzar 
una trobada amb les fundaci-
ons de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre, que va tenir lloc al Cen-
tre Tarraconense, en un semi-
nari amb el següent programa:

El sector fundacional a 
Tarragona i les Terres de 
l’Ebre

Maria Targa, gerent de l'IPHES 
i membre de la Junta Directiva 
de la CCF

Les fundacions: què ens 
caracteritza?, què ens fa 
diferents? 

Pere-A. Fàbregas, 
president de la CCF.

Experiències de 
mecenatge i captació 
de fons al territori

Emili Correig, president 
Fundació Gresol.

Ramón Marsal, president i 
Sergi Padilla, Gerent, Fundació 
Port Aventura.

Pepe Pedregal, vicepresident 
Fundació La Muntanyeta.

Modera: Irene Borràs, consul-
tora en comunicació i captació 
de fons.

Les fundacions tenim 
molts motius per anar 
plegats. Som-hi!

Joan Aregio, director adjunt 
Xarxa Sta. Tecla.

Cloenda

Excma. Sra. M. José 
Figueras, Rectora de la URV.

Amb motiu d’aquesta trobada, 
a què van assistir 69 persones, 
vam organitzar una roda de 
premsa, en què es va presentar 
l’informe “El sector fundacio-
nal a Tarragona”.
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5  Xarxa i territori

Jornada “Idees 
& Compromís 
Social”. Fundació 
SER.GI i Cambra 
de Comerç de 
Girona

L’11 de desembre de 2019 va te-
nir lloc aquesta jornada, orga-
nitzada per la Fundació SER.
GI i la Cambra de Comerç de 
Girona, a Sant Julià de Ramis.

El president de la CCF, Pere-A. 
Fàbregas, va intervenir amb la 
ponència: “Les fundacions, una 
oportunitat per a la responsa-
bilitat social de les empreses”.

Considerem molt important estar 
presents i participar en aquells 
actes on es parla de fundacions 
per ser la veu del sector

5  Xarxa i territori

Reunió amb 
fundacions de 
Lleida

El 19 de desembre vam reu-
nir-nos amb algunes fundaci-
ons de Lleida (Fundació Iler-
sis, Fundació Universitat de 
Lleida i Fundació Orfeó Llei-
datà) per organitzar un fòrum 
amb les fundacions del territo-
ri. L’objectiu és aprofundir en 
el coneixement de la realitat i 
les necessitats dels nostres so-
cis, ampliar la base associativa 
i donar a conèixer a la societat 
la força del sector fundacional a 
les terres de Lleida.

Reunió amb les 
fundacions 
vinculades 
a universitats 
públiques

A proposta de la Fundació Uni-
versitat Politècnica de Cata-
lunya el passat mes de febrer, 
es va organitzar una trobada 
amb les fundacions università-
ries, per avaluar l’impacte de la 
nova Llei 9/2017 de Contractes 
del Sector Públic en l’àmbit de 
la contractació de serveis i em-
prendre accions de manera co-
ordinada per tractar de modifi-
car el llindar per a la realització 
de contractes menors.

La Coordinadora 
Catalana de 
Fundacions vol 
estar a prop dels 
seus socis
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Jornada “Fundacions. Caminant 
cap a pràctiques de bon govern 
sostenibles. Anàlisi d’una dècada de 
transparència”. Bufet Pérez-Llorca
El 10 d’abril de 2019 el Bufet Pérez Llorca va acollir a la seva seu 
de Barcelona l’esdeveniment: “Fundacions: Caminant cap a pràc-
tiques de bon govern sostenibles. Anàlisi d’una dècada de transpa-
rència. L’experiència de les fundacions de Catalunya”. 

Va comptar amb la participació de Javier Martín Cavanna, direc-
tor de la Fundación Compromiso y Transparencia, Pere-A. Fàbregas, 
President de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Antoni Gar-
cia Prat, director general de la Fundació Contra la Leucèmia Josep 
Carreras, José María de Paz Arias, soci de Corporate de Pérez-Llor-
ca i Ana Ribó, sòcia de Litigació i Arbitratge del mateix despatx, la 
qual va exercir com a moderadora de l’acte. 

Jornada 
“Compliance de 
Fundacions”. Uría 
y Menéndez
El 23 de maig de 2019, la CCF va 
participar en aquesta trobada or-
ganitzada pel Bufet Uría Menén-
dez de Barcelona.

Hi van intervenir Choni Fernán-
dez, directora de serveis cen-
trals de la Fundació PortAventu-
ra, Pere-A. Fàbregas, president 
de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions, Manuel Alvárez Fei-
joo, counsel de Dret Penal d’Uría 
Menéndez, i Alexandra Moli-
na-Martel, advocada coordina-
dora de l’àrea de Dret Mercantil 
d’Uría Menéndez.

5  Xarxa i territori5  Xarxa i territori

Presentació de l’estudi “Fundacions 
Filantròpiques i Familiars”. Asociación 
Española de Fundaciones

El 28 de maig el Palau Macaya va acollir la presentació de l’estudi 
de Fundacions Filantròpiques i Familiars elaborat per l’Asociación 
Española de Fundaciones.

Va comptar amb la intervenció de Marc Simón, subdirector general 
de la Fundació Bancària “la Caixa, Pere-A. Fàbregas, president de la 
CCF, Javier Nadal, president de l’AEF, Dominique Gross i Frederic 
Cusí, de Diagram Consultores i Salvador Mas de Xaxás, fundador 
i president d’honor de la Fundació Exit i patró de la Fundació Vicki 
Bernadet.

Taula rodona “Per què i com em 
relaciono amb els grups d’interès”. 
Escola d’Administració Pública de 
Catalunya

El 15 de novembre de 2019 es va dur a terme aquesta taula rodona, 
organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
en la qual va participar el president de la CCF amb la ponència “El 
cas del sector fundacional”.

La CCF vol copsar la realitat del 
territori, afavorir la creació de 
vincles entre fundacions i fer 
difusió del món fundacional
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06
Convenis de col·laboració

Amb l’objectiu de cofinançar la realització de projectes i activitats 
puntuals, a la CCF hem obert una via de col·laboració amb diverses 
fundacions del nostre entorn.

Fundació Caixa d’Enginyers

La Coordinadora Catalana de Fundacions i la Fundació Caixa d’En-
ginyers han prorrogat el conveni de col·laboració signat l’any 2018, 
mitjançant el qual aquesta fundació dona suport econòmic a l’Ob-
servatori de les Fundacions de Catalunya, amb la finalitat de 
generar dades qualitatives i quantitatives del sector fundacional a 
Catalunya que complementin dades oficials, monitoritzin tempo-
ralment l'evolució dels diferents indicadors, així com desenvolupar 
i difondre estudis, publicacions i estadístiques per ressaltar el tre-
ball de les fundacions.

Obra Social CaixaBank

L’Obra Social CaixaBank ha fet una aportació econòmica a la CCF 
per a l’elaboració del model de Balanç Social de les Fundacions. 
Aquesta col·laboració té per objectiu facilitar el compliment de les 
obligacions de transparència de les fundacions a través del disseny 
d’una eina de mesura d’impacte i rendició de comptes adaptada a 
la forma jurídica fundacional. Aquest model es va presentar públi-
cament al novembre de 2019.

6  Convenis de col·laboració

Fundació Catalunya - La Pedrera

La Coordinadora Catalana de Fundacions i la Fundació Catalunya 
- La Pedrera van signar al mes de febrer de 2019 un conveni de col-
laboració mitjançant el qual la Fundació Catalunya - La Pedrera 
dona suport econòmic a l’elaboració i presentació d’un Codi de 
Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió i un model d’Informe 
de govern Corporatiu que s’ha treballat al llarg de l’any 2019 i que 
es presentarà oficialment durant l’any 2020.

Fundació puntCAT

La Coordinadora Catalana de Fundacions i la Fundació puntCAT 
han desplegat el conveni de col·laboració signat a finals del 2018 
per fomentar l’adopció i l’ús del domini .cat entre els associ-
ats i impulsar la normalització de l’ús del català en l’àmbit 
d’Internet i les TIC entre les fundacions. Un dels elements clau 
de l’acord és el de promoure iniciatives de difusió a totes aquelles 
fundacions que encara no tinguin el .cat i oferir-los una promoció 
ad hoc a les seves necessitats.

A la CCF hem 
obert una via 
de col·laboració 
amb diverses 
fundacions del 
nostre entorn



M
em

ò
ri

a 
d

’a
ct

iv
it

at
s 

20
19

C
o

o
rd

in
ad

o
ra

 C
at

al
an

a 
d

e 
Fu

n
d

ac
io

n
s 

26 27

07
Comissions

Les comissions de la Coordinadora són espais de debat i de trobada 
entre fundacions d’un mateix àmbit per impulsar projectes d’inte-
rès comú i afavorir el treball en xarxa. 

Comissions 2019 Membres Reunions Actes 
organitzats

Participants 
actes

Educació 12 10 0 0

Àmbit Social 28 10 2 55

Tecnologia i Recerca 10 9 3 118

Cultura 10 8 2 62

Salut 16 3 0 0

7.1  Comissió de Fundacions
d’Educació 

La Comissió d’Educació és un grup de treball orientat a reflexionar, 
debatre i coordinar esforços per millorar la qualitat de l’educació a 
Catalunya, especialment en l’àmbit de les fundacions educatives. 

Per aquest motiu vol que la seva opinió sigui considerada en el de-
bat de qüestions relacionades amb l’educació. Va néixer el 1995 i 
des d’aleshores ha desenvolupat diferents activitats. 

7  Comissions

Activitats de la 
Comissió 2019

Trobada amb Ismael 
Palacín, director de la 
Fundació Jaume Bofill

La comissió va organitzar una 
trobada amb Ismael Palacín, 
director de la fundació Jau-
me Bofill, en què es va debatre 
sobre els principals reptes del 
nostre país en educació i for-
mació, així com el paper de les 
fundacions educatives privades 
en el sistema educatiu de Cata-
lunya, incidint especialment en 
l’escola concertada, que repre-
senta un 30% del sistema. Is-
mael Palacín també va explicar 
les qüestions en les quals està 
treballant la fundació en l’actu-
alitat i cap a on focalitza la seva 
actuació en els propers anys. 

Es manifesta la idea de fomen-
tar el coneixement mutu en-
tre la Comissió d’Educació i la 
Fundació Jaume Bofill mitjan-
çant trobades i espais de treball 
compartit per afavorir possibles 
vies de col·laboració. 

Visites a les fundacions 
membres de la Comissió

Enguany la comissió va visitar 
al febrer la seu de l’Escola Thau, 
centre que forma part de la Fun-
dació Institució Cultural del 
CIC, que va compartir amb els 
membres de la comissió el seu 
projecte educatiu i pedagògic.

La comissió també va visitar la 
seu de la Fundació Inform, de-
dicada a la formació en tasques 
administratives i de gestió em-
presarial utilitzant la simulació 
d'empreses (SEFED) com a me-
todologia d'aprenentatge.

Conferència “Què és una 
fundació?”

La Comissió d’Educació ha tre-
ballat al llarg del 2019 en el dis-
seny d’una conferència amb 
el títol “Què és una Funda-
ció?”. L’objectiu és oferir a les 
escoles una càpsula formativa 
dirigida als alumnes de Batxi-
llerat i darrers cursos d’ESO en 
què s’expliquin les principals 
característiques de la forma ju-
rídica fundacional i la seva im-
portància social i econòmica.

La Comissió d’Educació està 
orientada a reflexionar, debatre i 
coordinar esforços per millorar la 
qualitat de l’educació a Catalunya
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7  Comissions

7.2  Comissió de Fundacions
de l’Àmbit Social 

Aquesta comissió és un espai de trobada, debat i reflexió per pro-
moure la visibilitat de l’acció transformadora social de les fundaci-
ons d’aquest àmbit.

La Comissió es va constituir l’any 2011, arran de la sol·licitud de 
nombroses fundacions associades, però els orígens es remunten a 
l’any 2003 amb la Xarxa de Solidaritat, on s’integraven moltes de 
les fundacions que ara formen part de la comissió.

Activitats de la 
Comissió 2019

Els Cafès de l’Àmbit Social 
de la Coordinadora

El 2019 han continuat els “Ca-
fès de l’Àmbit Social”, encetats 
l’any 2016, amb l’objectiu de 
compartir coneixements i de-
batre sobre qüestions d’interès 
per a les fundacions d’aquest 
sector. 

“El paper de l'acció social en 
la transformació de la socie-
tat avui. Com ens adaptem les 
fundacions als nous reptes?” 
(09/05/2019)

Un dels temes sobre els quals 
ha volgut treballar la Comissió 
és la preocupació per la deriva 
que està agafant la societat en 
alguns aspectes, perquè sembla 
que s’han de tornar a reivindi-
car alguns drets fonamentals 
i bàsics que tots donàvem per 
assolits. Quin és el paper que 

han de tenir les fundacions de 
l’àmbit social en aquesta trans-
formació?

Hi van participar Xavier 
Antich, Doctor en filosofia i 
professor d'Estètica a la Univer-
sitat de Girona, i Sònia Fuer-
tes, presidenta d’ECAS (Enti-
tats Catalanes d'Acció Social). 
Aquest debat va ser moderar 
per Josep Torrico, director de 
la Fundació Mariano.

Hi van assistir 30 persones.

“Liderant en entorns VUCA” (21/11/2019)

Les fundacions de l’àmbit social treballen en un entorn complex, 
que canvia cada cop més de pressa i d’una forma difícil de preveure. 
Això demana grans dosis de flexibilitat, adaptació, preparació per 
abordar noves situacions i conflictes, una bona estratègia de comu-
nicació interna i externa i aconseguir l’alineament i el compromís 
de tots els grups d'interès.

Amb aquest plantejament, la comissió va organitzar una trobada 
amb Ferran Núñez, director d’ASTMind Consulting i professor 
d’EADA, per parlar sobre lideratge en entorns VUCA (volatilitat, 
incertesa, complexitat i ambigüitat) per conèixer com liderar nous 
sistemes de transformació contínua. 

Finalment, Xavier López, director de la Fundació Oncolliga, ens va 
explicar l’origen i la tasca de la fundació. Hi van assistir 25 persones. 

Visites a les fundacions membres de la Comissió

La Comissió de l’Àmbit Social ha visitat la seu de la Fundació 
d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, dedicada a poten-
ciar l'assistència integral dels nens i joves afectats per malalties 
preferentment i no exclusiva oncològiques.

Al juliol es va visitar visitar la seu de la Fundació Finestrelles, 
dedicada a la defensa dels drets i la dignitat de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, i la seva atenció.

7  Comissions
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7.3  Comissió de Fundacions
de Tecnologia i Recerca

7  Comissions

Des del juliol de 2014, la comis-
sió aplega fundacions de l’àm-
bit tecnològic, de recerca. Té per 
objectiu ser un punt de trobada 
entre fundacions que treballen 
en investigació per compartir 
experiències i trobar solucions 
comunes per al desenvolupa-
ment professional. 

Activitats de la 
Comissió 2019
Els Cafès de la Recerca

“El paper del big data en 
la investigació i la recerca” 
(08/05/2019)

Ana Ripoll, presidenta de Bi-
oinformatics Barcelona (BIB), 
va posar de manifest el paper 
determinant de noves tecnolo-
gies en la recerca i les enormes 
possibilitats que ofereix el big 
data en l’àmbit de la salut.

La comissió 
aplega 
fundacions 
de l’àmbit 
tecnològic i de 
recerca

Al final de la sessió vam conèi-
xer l’origen i les activitats d’una 
fundació associada. En aquesta 
ocasió, la Diana Navarro, cap 
de Recerca i Innovació de la 
Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers, va explicar 
els projectes que estan duent 
a terme relacionats amb el big 
data i la ciberseguretat. Van as-
sistir-hi 18 persones. 

7  Comissions

“D'on ve la recerca en eco-
nomia i cap a on va? El re-
torn social de l'economia” 
(18/06/2020)

La comissió va organitzar una 
trobada sobre recerca en eco-
nomia amb Salvador Barberà, 
catedràtic emèrit d’economia a 
la UAB i membre del patronat 
de la Fundació MOVE, i Joan 
Llull, professor d’economia a 
la UAB i director de la mateixa 
fundació.

Van assistir-hi 24 persones. 

IV Jornada de Fundacions 
de tecnologia i recerca

“Innovació i transferència: 
Com arriba la ciència al mer-
cat” (19/11/2019).

La Comissió de Tecnologia i Re-
cerca organitza anualment una 
jornada sobre un tema d’interès 
per a les fundacions del sector.

En aquesta ocasió la Comissió 
ha volgut abordar, de la mà de 
diferents persones expertes, les 
fases que hi ha des de la genera-
ció d’una idea fins que aquesta 
arriba al mercat i a la societat. 

La jornada es va desenvolupar 
a la sala d’actes del Museu Pi-
casso i va comptar amb l’assis-
tència de 76 persones. 

Visites a les fundacions 
membres de la Comissió

Al mes de març la comissió va 
visitar la seu de la Fundació 
OBICEX, dedicada a impartir 
el nou CFGS anomenat "Mons 
Virtuals, Realitat augmentada i 
Gamificació”.
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7.4  Comissió de Fundacions
de Cultura

Creada al gener del 2018, la comissió és un grup de treball que té 
per objectiu promoure la visibilitat de la cultura, compartint co-
neixements en aquest camp, debatre i reflexionar sobre qüestions 
d’interès comú i afavorir la cohesió i la col·laboració entre les fun-
dacions d’aquest àmbit, entenent la cultura com un element bàsic 
per al desenvolupament de les persones. 

Activitats de la Comissió 2019

Els Vermuts de la Cultura

L’objectiu principal és oferir a les fundacions d’aquest àmbit un es-
pai de coneixement i aprenentatge, així com de networking i d’in-
tercanvi d’experiències sobre les qüestions que interessen a les 
fundacions de cultura. 

La comissió és un grup de treball 
que té per objectiu promoure la 
cultura com un element bàsic per al 
desenvolupament de les persones

“L'impacte social dels projectes 
culturals: per què cal identi-
ficar-lo? Com podem mesu-
rar-lo?” (14/05/2019)

Isabel Custodio, consultora en 
impacte social, va parlar sobre 
com es pot mesurar l’impacte a 
les fundacions de cultura: com 
cal avaluar i demostrar de ma-
nera quantificable l'impacte de 
la cultura en la societat, amb 
l’objectiu de posar en valor la 
cultura i de reivindicar la seva 
centralitat en la construcció de 
l'estat del benestar.

Alba Tosquella, directora de 
comunicació de la Fundació 
Catalunya - La Pedrera va 
compatir l’experiència de me-
sura d’impacte que s’ha aplicat 
a la fundació. 

Marta Esteve, presidenta de la 
Comissió de Cultura de la CCF, 
va moderar el debat entre els 
assistents i exposà les princi-
pals conclusions.

Hi van assistir 27 persones. 

“Joves i cultura, ens entenem?” 
(01/10/2019)

L’impacte i l’eclosió de noves 
tecnologies, així com els efectes 
de la crisi econòmica, han mo-
dificat les pràctiques i els hàbits 
de consum cultural, sobretot 
entre la població més jove.

L’envelliment progressiu dels 
públics i els nivells de partici-
pació decreixents en el consum 
cultural tradicional per part dels 
joves ens obliguen a plante-
jar-nos com podem arribar a un 
públic que sigui no solament es-
pectador, sinó també protago-
nista de les activitats culturals.

La comissió va organitzar una 
taula rodona amb Claudia 
Brufau, periodista de cultura i 
crítica de dansa, Mohamed El 
Amrani, emprenedor, comuni-
cador i activista social, i Edu-
ard Pi, community manager del 
Teatre Lliure.

Hi van assistir 35 persones. 

7  Comissions7  Comissions
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Trobada amb la Comissió d’Educació al Teatre Lliure

La cultura i l’educació estan estretament lligades. Al voltant de 
les preguntes “Què podem fer perquè la cultura sigui part de 
l’educació? Què podem fer perquè l’educació sigui part de la 
cultura?” els membres d’ambdues comissions van organitzar el 13 
de desembre una trobada conjunta al Teatre Lliure, en què es van 
detectar propostes de col·laboració molt interessants.

7.5  Creació de la Comissió
de Fundacions de Salut

Un dels objectius de la junta directiva del 2019 ha estat proposar 
i impulsar la creació de la Comissió de les Fundacions de Salut. És 
reconeguda la importància del sector de les fundacions de salut a 
Catalunya i la seva gran tradició, fins al punt que la creació de mol-
tes es remunta segles enrere. 

Per altra banda, dins l’àmbit fundacional, de les deu fundacions 
de dret català que més llocs de treball generen, sis són fundacions 
hospitalàries i de l’àmbit de la salut.

Un dels 
objectius ha 
estat impulsar 
la creació de la 
Comissió de les 
Fundacions de 
Salut

Seguint la premissa que cada 
comissió comptarà amb un re-
presentant a la junta directiva, 
per tal de cohesionar l’activitat 
de les comissions i integrar-les 
dins del pla d’actuació de la Co-
ordinadora Catalana de Funda-
cions, Manel Valls, director de 
la Fundació Sant Andreu Salut i 
vicepresident segon de la CCF, 
rep l’encàrrec d’encapçalar un 
grup impulsor que fixarà els 
objectius i la dinàmica de fun-
cionament d’aquesta comissió, 
que ha de ser representativa del 
sector salut, per donar entrada 
a hospitals i altres fundacions 
que treballen dins aquest àmbit.

El grup impulsor es va reunir el 
29 d’abril a la seu de la Coordi-
nadora per estudiar les candida-
tures rebudes de les fundacions 
que en volen formar part i apro-
var el reglament de la comissió.

La Comissió de les Fundacions 
de Salut va quedar formalment 
constituïda el 17 de juny de 
2019 amb l’objectiu de promou-
re la visibilitat i el reconeixe-
ment de les fundacions de sa-
lut, compartir coneixements en 
aquest camp, reflexionar, deba-
tre i defensar qüestions d’inte-
rès comú i afavorir la cohesió i 
la col·laboració entre les funda-
cions d’aquest àmbit.

La Comissió de les Fundacions 
de Salut va quedar formalment 
constituïda el 17 de juny de 2019 

7  Comissions7  Comissions
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08
Serveis a les fundacions 
associades

8.1  Informació i comunicació
amb les fundacions

“Coordinadora informa”

El canal de comunicació més 
directe amb els nostres socis 
per estar al dia de totes aquelles 
qüestions que els poden afectar 
o interessar com a fundacions. 

“Coordinadora 
al dia”

El butlletí mensual amb l’actu-
alitat jurídica, cursos de forma-
ció, activitats programades per 
als nostres socis i molt més.

#SomAltaveu

Una iniciativa per visualitzar a 
través de les xarxes socials les 
accions, serveis i propostes que 
desenvolupen les nostres fun-
dacions associades.

La presència i l’activitat de la 
CCF a les xarxes ha crescut molt 
notablement durant aquest any 
2019.

Segueix-nos al web 

i a les xarxes socials!

2016 2017 2018 2019

Coordinadora Informa 29 48 61 71

Coordinadora al dia 0 0 4 11

Posts a Facebook 107 197 255 770

Tuits 95 200 784 1768

www.ccfundacions.cat

www.facebook.com 
/ccfundacions

@CCATFundacions

Coordinadora Catalana 
de Fundacions

8  Serveis a les fundacions associades

8.2  Assessorament jurídic
especialitzat

Un equip de persones expertes i amb visió global atén de forma 
personalitzada les consultes sobre la creació de noves fundacions i 
tota mena de qüestions relacionades amb el funcionament i la re-
gulació jurídica, fiscal i comptable de les fundacions. El 2019 hem 
fet 294 assessoraments personalitzats.

Persones expertes atenen 
qüestions relacionades amb 
el funcionament i la regulació 
jurídica, fiscal i comptable de les 
fundacions
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8  Serveis a les fundacions associades

2016 2017 2018 2019

Nombre de cursos 10 12 24 28

Participants 224 297 513 602

Hores de formació 35 48 106 124

42

69

35

47

62

18

34

12

17

19

40

20

35

67

25

38

22

Alumnes

Com fer la memòria de la Fundació (2 edicions)

Obligacions de transparència (2 edicions)

Autoevaluació del patronat (2 edicions)

Les fundacions i el règim d'IVA (2 edicions)

Les fundacions i la normativa del sector públic (3 edicions)

La formulació dels comptes anuals i la memòria econòmica de la fundació (2 edicions)

La fiscalitat de les fundacions (2 edicions) 

Com activar el patronat

Què ha de saber el patró d'una fundació per exercir el seu càrrec de forma responsable

Està preparada la meva funcació per gestionar una crisi de reputació?

Ets el que comuniques: estrategies i eines per millorar la comunicació de la fundació (2 edicions)

El ABC de les fundacions

Motivar i implicar els equips mitjançant reunions productives (2 edicions)

Herències i llegats (2 edicions)

Com fer el pressupost de la fundació

Com fer el tancament de l'exercici (2 edicions)

Com fer el càlcul del 70% (2 edicions)

Formació 2019

8  Serveis a les fundacions associades

Àrees de coneixement
 – Jurídic   

 – Fiscal/comptable

 – Bon Govern

 – Gestió/econòmic

 – Comunicació/captació 
de fons

 – Formació bàsica per a 
fundacions de nova creació 
o persones que s’acaben 
d’incorporar al sector fun-
dacional. 

8.3  Formació

Enguany hem fet 18 cursos, 
dels quals de 9, n’hem fet dues 
edicions i d’1, n’hem fet tres 
edicions.

Un total de 28 tallers, 4 més 
que l’any passat, i que repre-
senten 124 hores de formació. 

Han assistit als cursos de for-
mació 602 alumnes. 

La mitjana global de les valora-
cions dels participants és de 4 
sobre 5.
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L’Observatori de 
Fundacions (OdF)

L’Observatori de Fundacions es va constituir a finals de l’any 2017 
amb la missió de generar i difondre la recerca sobre el món funda-
cional català tot contribuint a la visibilitat de la seva vàlua com a 
sector social i econòmic.

El Consell Assessor continua durant l’any 2019 amb la seva tasca 
de validar les línies mestres de recerca de l’Observatori. El Consell 
està integrat per diferents personalitats de reconegut prestigi dins 
dels àmbits acadèmic, jurídic, econòmic i governamental. El Molt 
Honorable Senyor Joan Rigol, Expresident del Parlament de Cata-
lunya i la Dra. María José Figueras, Rectora de la Universitat Rovira 
i Virgili, van ser els dos últims membres a incorporar-se al Consell 
als mesos de gener i juny de 2019, respectivament.

Membres del Consell Assessor 
de l’Observatori de Fundacions:

 – Molt Honorable Senyor 
Joan Rigol i Roig. 
Parlament de Catalunya

 – Dr. Antonio Argandoña. 
IESE

 – Dr. Xavier Bernadí i Gil. 
Director de Dret i Entitats 
Jurídiques de la Generalitat 
de Catalunya

 – Dr. Josep Ferrer-Riba. 
Universitat Pompeu Fabra

 – Dra. Maria José Figueres 
Salvat. Universitat Rovira 
i Virgili

 – Dr. Andreu Mas-Colell. 
Universitat Pompeu Fabra

 – Dr. Francesc Xavier Mena 
López. ESADE

 – Sra. Carme Botifoll. Fun-
dació Caixa d’Enginyers

L’Observatori de Fundacions 
elabora i difon la recerca sobre el 
món fundacional català

9  L’Observatori de Fundacions de Catalunya

El Consell Assessor manté una periodicitat de reunions fixada en 
un mínim de dues i un màxim de tres vegades a l’any i, aquest any 
2019, s’ha reunit dues vegades (14 de febrer i 24 d’octubre).

Durant l’any 2018, el primer any de la seva existència, l’Observa-
tori de Fundacions va posar les bases de les seves actuacions. L’any 
2019 ha consolidat la seva activitat amb el desenvolupament de les 
següents línies d’actuació:

Enquestes pròpies

 – Enquesta “Compliance”, per tal de conèixer el grau d’implan-
tació de mesures de prevenció i control de riscos penals entre 
les seves fundacions associades.

 – Enquesta “Validació del Model de Balanç Social de la CCF”, 
amb la finalitat de testar el sistema d’indicadors i d’àmbits te-
màtics d’avaluació que integraven el BS. 

 – Enquesta “La composició de gènere a les fundacions”, un 
estudi per conèixer la situació del sector respecte de la parti-
cipació d’homes i dones a la base social i als òrgans de govern.

Apunts de l’Observatori

L’OdF emet mensualment un apunt al butlletí “La Coordinadora al 
dia” amb dades rellevants del sector fundacional a Catalunya que pu-
guin servir de referència per a la gestió i el dia a dia de les fundacions.

Publicacions

“Fundacions, un sector 
econòmic”

A partir de les dades obtingudes 
gràcies al conveni amb la Direc-
ció General de Dret i Entitats 
Jurídiques del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Ca-
talunya, s’ha pogut quantificar 
la dimensió i l’impacte del món 
fundacional català.

“Informe sectorial: Les 
fundacions de salut”

L’informe permet apropar-se 
per primera vegada a les funda-
cions hospitalàries i de salut, de 
manera que s’engega una tasca 
de dimensionament i mesura 
d’aquest sector.

“Les fundacions a 
Tarragona i les Terres de 
l’Ebre”

En el marc de la Trobada de 
Fundacions de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre que es va dur a 
terme el dia 30 d’octubre, l’OdF 
va elaborar una presentació per 
tal de quantificar per primera 
vegada quin és el pes de les fun-
dacions d’aquests dos territoris.
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9  L’Observatori de Fundacions de Catalunya

“Les Fundacions, una 
oportunitat per a la 
responsabilitat social de 
les empreses”

El president de la CCF va pre-
sentar un estudi sobre les Fun-
dacions de Girona –elaborat 
amb la col·laboració i el suport 
de l’OdF– a la jornada Idees & 
Compromís Social (11 de de-
sembre).

Col·laboracions amb d’altres centres 
de recerca i coneixement

Per altra banda, a inicis de 2019 la CCF ha formalitzat la seva col-
laboració amb l’Observatori de l’Economia Social OES 21, una 
iniciativa del grup empresarial CLADE i de la Fundació Blanquerna, 
acceptant la invitació a formar part del seu Consell Assessor.

Per últim, i al llarg de tot l’any, l’OdF va donar suport metodològic 
en el procés de disseny, validació i difusió del model de Balanç 
Social de la CCF, implicant-se en totes les fases de construcció 
d’aquesta eina de transparència i rendició de comptes. En aquest 
sentit, a més de l’enquesta de validació del model, es va impartir un 
taller com a prova pilot del model al mes de juliol de 2019, en què 
van participar més de 25 fundacions interessades a conèixer l’eina.

L’OdF va donar 
suport al procés 
de disseny, 
validació i 
difusió del 
Balanç Social 
de la CCF

10
La CCF als mitjans 
de comunicació
Amb l’objectiu de potenciar la visibilitat de la CCF i la percepció de 
les fundacions com a actors que contribueixen a finalitats d’interès 
general, al llarg del 2019 hem organitzat dues rodes de premsa i 
hem tingut diversos impactes als mitjans de comunicació. 

Rodes de premsa

Presentació de l’informe de la CCF “La filantropia a 
Catalunya”

En el context de la I Jornada sobre Captació de Fons: “Noves causes, 
nous donants”, el 8 d’abril es va presentar als mitjans de comunica-
ció l’estudi “La filantropia a Catalunya. Evolució de les donaci-
ons 2003-2016”.

Aquest estudi recull, d’acord amb les dades de l’AEAT, l’evolució en 
les donacions de les persones físiques a l'IRPF: nombre de donants, 
percentatge sobre el total de declaracions, quantitats totals i mitja-
na d'aportacions. Així mateix, evidencia el nombre d’empreses que 
fan donacions i l'aportació mitjana d'aquestes, a través de l'Impost 
de Societats. 

Hi van intervenir Pere-A. Fàbregas, president de la CCF, i Ricard 
Valls, CEO de Zohar, Consultoria & Marketing Social.

Presentació de l’informe de la CCF: “Les Fundacions a 
Catalunya. Un sector econòmic”

El dia 2 de desembre es va presentar als mitjans l’informe “Les Fun-
dacions a Catalunya. Un sector econòmic”, un treball exhaustiu 
elaborat per l’Observatori de Fundacions, que recull els principals 
indicadors econòmics del món de les fundacions catalanes. 

Es tracta de la primera vegada 
que es publica una anàlisi de la 
situació econòmica del sector 
fundacional a Catalunya. El tre-
ball recull la informació del Re-
gistre del Protectorat de Funda-
cions, la base de dades del qual 
incorpora informació econòmi-
ca de més de 2.000 fundacions 
actives a Catalunya. "Aquest 
gran esforç de tractament, de-
puració i anàlisi, significa també 
un important exercici de trans-
parència, que pot ajudar a expli-
car millor el que som i el que fem 
les fundacions", va assenyalar 
Pere-A. Fàbregas, president de 
la CCF en la seva intervenció.
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Impacte de la CCF als mitjans 
de comunicació

"Es dupliquen els catalans 
que declaren donacions en  
una dcada, fins a 655.00"

Aldia 
(8/04/2019)

“El 20% dels catalans dona 
diners a fundacions sense 

ànim de lucre”

El País
8/04/2019

"El nombre de catalans 
que fan donacions a 
fundacions es duplica en 
tretze anys"

Regió 7 
(17/06/2019)

10  La CCF als mitjans de comunicació10  La CCF als mitjans de comunicació

“Devolver parte de lo 
recibido”

Cataluña Económica 
(07/05/2019)

“Sempre s’ha d’agrair”

El Periódico de Catalunya 
(09/06/2019)

Entrevista del president 
de la CCF, Pere-A. Fàbregas 
al programa Econòmix de 
RNE-RÀDIO 4

(17/06/2019)

Entrevista del president de 
la CCF, Pere-A. Fàbregas a 
Ràdio Estel

(10/10/2019)

“Economia per tots”: 
secció del programa 
"CINQÜENTERS", 
elaborada per Jordi 
Mabras, expert en finances
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“Afavorim la generositat”

La Vanguardia 
(11/10/2019)

“Las fundaciones 
reivindican la aportación 
de más de 3.000 millones 
a la economía catalana”

Crónica 
(2/12/2019)

“Las fundaciones 
catalanas dan empleo a 
82.000 personas”

El Periódico 
(2/12/2019)

“Las fundaciones generan 
una actividad económica 
en Cataluña superior a los 
3.200 millones”

La Vanguardia 
(2/12/2019)

“Las fundaciones dan 
trabajo a más de 82.000 
personas en Cataluña”

La Vanguardia 
(2/12/2019)

10  La CCF als mitjans de comunicació10  La CCF als mitjans de comunicació



M
em

ò
ri

a 
d

’a
ct

iv
it

at
s 

20
19

C
o

o
rd

in
ad

o
ra

 C
at

al
an

a 
d

e 
Fu

n
d

ac
io

n
s 

48 49

“Les fundacions 
incrementen un 87% el 

personal contractat a 
Catalunya en una dècada”

Nació digital 
(2/12/2019)

“Les fundacions donen 
feina a més de 82.000 

persones a Catalunya”

Nació digital 
(3/12/2019)

“El Gironès és la sisena 
comarca catalana amb 
més fundacions”

Diari de Girona 
(7/12/2019)

“Les fundacions 
representen un 2,5% de 
l'ocupació total”

El punt avui 
(3/12/2019)

“Las fundaciones ocupan 
a más de 82.000 personas 
en Cataluña”

Compromismo custommedia RSW 
(17/12/2019)

“Les fundacions catalanes 
donen ocupació a 82.000 
persones”

El Periódico

“Les fundacions donen 
feina a més de 82.000 
persones a Catalunya”

Viaempresa

10  La CCF als mitjans de comunicació10  La CCF als mitjans de comunicació
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11  Òrgans de govern

11
Òrgans de govern

Debat “Les fundacions i l’economia social”

Per l’acte de cloenda es va celebrar un debat sobre “Les fundacions 
i l’economia social”, amb la participació de:

Maravillas Rojo, Presidenta d’Abacus Cooperativa i de l’Observa-
tori d’Economia Social OES21

Andreu Mas-Colell, President del BIST i Ex-Conseller de la Gene-
ralitat

Albert Riera, director de comunicació de La Fageda Fundació. 

Des de la Coordinadora Catalana de Fundacions vam voler crear un 
espai de reflexió i debat sobre les fundacions i l’economia social 
que aportés dades i clarifiqués quin és el paper, el pes i la importàn-
cia de les fundacions dins aquest àmbit.

Cloenda

Finalment, el Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques, Xa-
vier Bernadí, va felicitar la Junta per la bona feina i a va encoratjar 
les fundacions a seguir treballant per l’interès general, tot posant 
de manifest la importància de la transparència i el bon govern com 
pilars fonamentals de la seva actuació.

Assemblea general de socis

La CCF va celebrar l’assemblea general ordinària el passat 13 de 
juny a la seu de la Fundació ESADE. En aquesta reunió es va apro-
var l’informe d’activitats i la liquidació dels comptes corresponents 
a l’exercici 2018, així com el pla d’actuació i el pressupost 2019. 

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea general or-
dinària celebrada el passat 15 de juny de 2018.

2. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats i liquidació del 
pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2018.

3. Proposta, i aprovació si escau, del pla d’actuació i del pressupost 
de l’exercici 2019.

4. Presentació i aprovació, si escau, de revisió de quotes associatives 
2020.

5. Torn obert de paraules

Xavier Bernadí 
va encoratjar 
les fundacions 
a continuar 
treballant per 
l’interès general
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President
Pere-A. Fàbregas

Fundació Catalunya - La Pedrera

Vicepresident 2n
Manel Valls

Fundació Sant Andreu Salut

Vocal
Higini Clotas

Fundació Bancària “la Caixa”

Vocal
Maria Targa

Fundació IPHES

Secretaria

Fundació Betània-Patmos

Tresorer
Josep M. Bayer

Fundació Jaume Bofill

Vocal
Ricard Coma

Fundació Escola Pia-Joan Profitós

Vocal
Empar Vaqué

Fundació SER.GI

Vicepresident 1r
Miquel Espinosa1

Fundació EADA

Vocal
Eugènia Bieto

Fundació ESADE

Vocal
Marta Esteve

Fundació Carulla

12
Organització

12.1  Junta directiva

1David Parcerisas, fins al juny de 2019

12  Organització

12.2  Equip professional

Sara Pérez
Gerent 

Montse Oliveras
Formació, finances 
i organització   

Montse Pedra
Secretaria, atenció a l’associat 
i nous socis   

Silvina Vázquez
Observatori de Fundacions  
  

Silvia Álvarez
Màrqueting i esdeveniments  
 
Albert Forniés1

Òrgans de participació i sistemes 
d’informació  

Miquel Àngel Sirera2

Promoció i captació de socis 

1Incorporació al desembre de 2019
2Fins al desembre de 2019
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12  Organització

12.3  Comissions

Antoni Garcia Prat
Fundació Internacional 
Josep Carreras

Carles Ventosa
Fundació Privada 
Daniel Bravo Andreu

Antoni Álvarez
Fundació CIT-UPC

Dolors Mateu   
Fundació ICFO

Glòria Palomar
Fundació Parc Taulí

Anna Bosch
Fundació EF CLIF

Maria Targa
Fundació IPHES

Diana Navarro
Fundació Hospital 
Asil de Granollers

Marta Vallejo1

Fundació MOVE

Xavier Salla
Fundació OBICEX

1Fins al juliol 2019

Begoña Gasch
Fundació El Llindar

David Sierra
Fundació Collserola

Coral Regí
Fundació Virolai

Miquel-Muç Vall
Fundació Inform

Ricard Coma
Fundació Joan Profitós

Oriol Blancher
Fundació IPSI

Maria Serrat
Fundació Conservatori del Liceu

Xavier Muniesa1

Fundació Escola Vicenciana

Jacint Bassó
Betània-Patmos

Francesc Ortiz2

Fundació Sant Fructuós

Neus Pons
Fundació BCN Formació 
Professional

Teresa Triadú
Fundació Institució Cultural 
del CIC

1Fins al juliol de 2019
2Fins al setembre de 2019

Marta Ibarz
Fundació Iluro

Belén Latorre
Fundació Antigues 
Caixes Catalanes

Marta Esteve
Fundació Carulla

Cristina Junyent1

Fundació Ciència en Societat

Alexandre Serra
Fundació Taller de Músics

Marga Viza
Fundació Catalunya La Pedrera

Cristina Martí
Fundació Amics del MNAC

Maixaixa Taulé
Fundació Arqueològica Clos

Maite Esteve2

Fundació Catalunya Cultura

Valeri Viladrich3

Fundació Teatre Lliure

1Fins al febrer de 2019 
2Maria Pfaff, fins al març de 2019 
3Clara Rodríguez, fins al febrer de 2019 

Comissió 
de Tecnologia 
i Recerca

Comissió 
d'educació

Comissió 
de Cultura

12  Organització

M. Elena Alfaro
Fundació Ared

Adelaida Girón1

Fundació Cares

M. José Navarrete2

Fundació Catalana de l'Esplai

Jordi Foix
Fundació Els Tres Turons

Paola Jubert
Fundació Jubert Figueras

Ana Iglesias
Fundació Maite Iglesias Baciana

Montserrat Milian
Fundació Nostra Sra. Dels Àngels

Anna Varderi
F. Oncologia Infantil Enriqueta 
Villavecchia

Gemma Sivill
Fundació Propenedès

Josep Tresserras
SOM Fundació Catalana Tutelar

Roser Brutau
Fundació Banc dels Aliments

Elena de Carandini
Fundació Boscana

Josep Torrico
Fundació Marianao

Valeri J. Ruiz
Fundació Comptal

Maria Gradilla3

Nexe Fundació

Lourdes Mas
Fundació Discapacitat Intel·lectual 
Finestrelles

Maria Viñas
Fundació Maria Raventós

Rosa Juny
Fundació Pimec

Sara Pons
Fundació Sanitària Mollet

Ramon Vila
Fundació La Casa de l’Aire 
Roger Torné

Beatriz Puig
Fundació Codespa Catalunya

Victòria Monell
Fundació Malalts Mentals 
de Catalunya

Rebeca Sánchez
Fundació Congost Autisme

Empar Vaqué
Fundació SER.GI

Maria Cabré
Fundació Aura

Josep M. Colón
Fundació Llars de l’Amistat Ches-
hire

Ana Marín
Fundació Nostra Senyora de Fàtima

Xavier López
Fundació Oncolliga

1Helena Borbón, fins al juny de 2019 
2Carles Xifrà, fins al novembre de 2019 
3Ana Marín, fins al juliol de 2019

Imma Playà
Fundació Agrupació

Manel Jovells
Fundació Althaia

Rosa Masriera
Fundació Esclerosi Múltiple

Mònica Beltran
Fundació Doctor Clavel

Carme Padullés
Fundació Hospital Asil de Granollers

Joaquim Jornet
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Pilar Novella
Fundació Hospital de l’Esperit Sant

Joan M. Adserà
Fundació Hospital de Sant Pau i 
Santa Tecla

Yolanda Cuesta
Fundació Assistencial Mútua de 
Terrassa

Llorenç Sotorres
Fundació Puigvert

Palmira Borràs  
Fundació S21 del Consorci de Salut 
i Atenció Social 

Martí Masferrer
Fundació Salut Empordà

Manel Valls
Fundació Salut Empordà

Jaume Duran
Fundació Sanitària Mollet

Josep M. Bosch
Fundació Unió Catalana d’Hospitals

Xavier Ferrer
Fundació Salut i Comunitat

Comissió 
de Salut

Comissió 
d'àmbit social
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Liquidació pressupost exercici 2019 31.12.2018 31.12.2019 Pressupost 2019

Ingressos quotes associats 247.142,61 € 264.776,10 € 271.151,91 €

Formació 54.670,00 € 81.130,00 € 61.000,00 €

Patrocinis 3.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 €

Total ingressos 304.812,61 € 366.906,10 € 353.151,91 €

Personal 183.348,18 € 208.685,96 € 205.095,71 €

Lloguer i Reparacions 29.877,90 € 29.175,02 € 32.063,02 €

Comunicació interna i externa 20.077,53 € 19.281,43 € 17.182,00 €

Jornades i seminaris (Formació) 18.822,61 € 30.149,17 € 28.630,00 €

Amortització 6.347,75 € 6.733,94 € 6.894,36 €

Comissions de treball i Actes Institucionals 8.366,91 € 12.796,09 € 12.000,00 €

Despeses diverses (inclou auditoria) 5.231,93 € 5.209,41 € 5.267,04 €

Subministraments i Telecomunicacions 7.417,76 € 7.887,48 € 7.000,00 €

Publicacions i material corporatiu i d'oficina 2.886,56 € 6.314,89 € 4.000,00 €

Relacions corporatives i Odf 3.708,90 € 8.363,17 € 5.500,00 €

Nous Projectes - € 27.330,84 € 24.000,00 €

Total despeses 286.086,03 € 361.927,40 € 347.632,14 €

Resultat activitat 18.726,58 € 4.978,70 € 5.519,77 €

Ingressos financers 19,68 € 23,86 € 25,00 €

Despeses financeres 25,55 € 224,71 € 300,00 €

Resultat financer - 5,87 € - 200,85 € - 275,00 €

Ingressos extraordinaris 5.504,00 € 107,22 € 110,00 €

Despeses extraordinaris 27.563,15 € 2.655,14 € 2.000,00 €

Resultat extraordinari - 22.059,15 € - 2.547,92 € - 1.890,00 €

Excedent de l'exercici - 3.338,44 € 2.229,93 € 3.354,77 €

13
Dades econòmiques 2019
Els nostres comptes estan auditats. 
Podeu trobar l’informe d’auditoria complet a la nostra pàgina web
www.ccfundacions.cat

13  Dades econòmiques 2019

Balanç de situació 
31.12.2019

31 de desembre de 2019 % 31 de desembre de 2018 %

Balanç CCF Actiu

A) Actiu no corrent 138.688,36 € 0,71 141.261,33 0,71

I. Immobilitzat intangible 12.679,65 € 15.688,22 €

II. Immobilitzat material 16.408,71 € 16.073,11 €

V. Inversions financeres a llarg 

termini
109.600,00 € 109.600,00 €

B) Actiu corrent 57.779,64 € 0,29 58.291,35 € 0,29

III. Deutors 1.460,00 € 770,00 €

VII. Tresoria 56.319,64 € 57.521,35 €

Total actiu 196.468,00 € 1,00 199.652,68 € 1,00

Balanç CCF Patrimoni net i passiu

A) Patrimoni net 169.253,66 € 0,86 167.023,73 € 0,84

A-1) Fons Propis

I. Capital 46.194,68 € 46.194,68 €

V. Resultats exercicis anteriors 120.829,05 € 124.167,49 €

VII. Resultat de l'exercici 2.229,93 € - 3.338,44 €

C) Passiu corrent 27.214,34 € 27.214,34 € 0,14 32.628,95 € 32.628,95 € 0,16

Total passiu 196,468,00 € 1,00 199,652,68 € 1,00
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14
Relació de fundacions 
associades

 – 17 Foundation

 – Abadia de Montserrat 2025

 – Abertis

 – Acció per l'Educació

 – Acció Social Infància (FASI)

 – Acció Solidària Contra l'Atur

 – ACE. Institut Català de 
Neurociències Aplicades

 – ACIDH

 – Acollida i Esperança

 – Adana

 – ADESMA

 – Adimir

 – ADIS

 – Adolfo Montaña Riera

 – Affinity

 – Àfrica Digna

 – AGBAR

 – Agromediterrània

 – Agrupació

 – Aigües de Manresa-Junta 
de la Sèquia

 – Ajuda a la Vellesa

 – Ajuda i Esperança

Llista socis 2019 - Som 650 fundacions

 – Ajudant Ajudar

 – Albà-Hospital de Sant Miquel

 – Aldees Infantils SOS de 
Catalunya

 – Alícia, Alimentació 
i Ciència, F.P.

 – Althaia, Xarxa Assistencial 
de Manresa

 – Alumni UAB

 – Alverna

 – Alzheimer Catalunya

 – Amàlia Soler

 – Amics de la Gent Gran

 – Amics del MNAC

 – Amigos de Nazaria Ignacia 
"ANI"

 – Ampans

 – Ana Ribot

 – Anespro

 – Anna Ravell Barrera

 – Anne

 – Antiga Caixa Sabadell 1859

 – Antigues Caixes Catalanes

 – Antoni Serra Santamans

 – Antoni Tàpies

 – Apip-Acam

 – ARED

 – Aroa

 – Arqueològica Clos

 – Artur Martorell

 – Arxiu Tobella - Terrassa

 – Asil Vilallonga

 – Aspasim-Vicenta Verdú

 – Assistència i Gestió Integral 
(AGI)

 – Assistencial de Mútua de 
Terrassa

 – Astres

 – Ateneu Sant Roc

 – Atria

 – Auditori Palau de 
Congressos de Girona

 – Aula Escola Europea

 – Autònoma Solidària

 – Avan

 – Avedis Donabedian

 – Badalona Capaç

 – Balonmano Granollers

 – Banc dels Aliments

14  Relació de fundacions associades

 – Banc Sabadell

 – Bancària Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona

 – Barcelona Centre de Disseny 
-BCD-

 – Barcelona i Família

 – Barcelona Mobile World 
Capital Foundation

 – Barcelona Olímpica

 – Barcelona Zoo

 – Barraquer

 – Bassa

 – Bayt Al-Thaqafa

 – BCN Formació Professional

 – Benèfica Assís

 – Benèfica Maria Raventós

 – Benèfico-Assistencial 
Casanovas-Sansa

 – Benito Menni

 – Benjamin Franklin

 – Betània Patmos

 – BIST- The Barcelona 
Institute of Science and 
Technology

 – Blanquerna

 – Bonanova

 – Boscana

 – Bosch Aymerich

 – Bosch i Cardellach

 – Bosch i Gimpera

 – Burriac

 – Caixa d'Enginyers

 – Campus Arnau d'Escala

 – Campus Docent Sant Joan 
de Déu, Fundació Privada

 – Can Caralleu

 – Candi Granés Campasol

 – Canpedró

 – CARES

 – Carl Faust-Estació 
Internacional de Biologia 
Mediterrània

 – Carta de la Pau dirigida a 
l'ONU

 – Carulla

 – Casa Asil de Sant Andreu 
de Palomar

 – Casa Asil Parroquial 
de la Immaculada

 – Casa de la Música del 
Gironès

 – Casa de Misericòrdia 
de Barcelona

 – Casa d'Empara

 – Casa Pairal

 – Casa Sant Josep de 
Tarragona

 – Casal de Curació

 – Cassià Just

 – Castell de Peralada

 – Catalana

 – Catalana Alejandre

 – Catalana Cet10

 – Catalana de Futbol

 – Catalana de Pneumologia

 – Catalana de 
Transplantament

 – Catalana d'Hemofília

 – Catalana Espavila

 – Catalana per a la Recerca 
i la Innovació

 – Catalana per a l'Esport

 – Catalana Síndrome de Down

 – Catalunya Cristiana

 – Catalunya Cultura

 – Catalunya, Fons per a la 
Defensa dels Drets dels 
Catalans

 – Catalunya-La Pedrera

 – Cavall Fort

 – Caviga

 – CECOT Persona i Treball

 – Centre Assistencial i 
d' Urgències

 – Centre Català de Solidaritat

 – Centre de Producció 
Artística i Cultural Palo Alto

 – Centre de Regulació 
Genòmica

 – Centre d'Estudis de Parla 
Catalana - Institut Ramon 
Muntaner

 – Centre d'Higiene Mental 
Les Corts

 – Centre Internacional de 
Música Antiga-CIMA

 – Centre Mèdic Psico-
Pedagògic d'Osona

 – Centre Obert Joan 
Salvador Gavina

 – Centre Tecnològic de 
Telecomunicacions de 
Catalunya

 – CEO del Maresme

 – Cercle d'Economia

 – Cercle Tecnòlogic de 
Catalunya (CTECNO)

 – Champagnat
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 – Ciència en Societat

 – Cipo

 – CIT-UPC

 – Ciutat de Valls

 – Ciutat de Viladecans

 – Cívica Esperanzah

 – Claror

 – Clerch i Nicolau

 – Climent Guitart

 – Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

 – Club Esportiu Laietà

 – CODESPA Catalunya

 – Col·legi Bosch

 – Collserola

 – Comtal

 – Concepció Juvanteny

 – Congost-Autisme

 – Congrés de Cultura Catalana

 – Conservatori del Liceu

 – Contorno Urbano

 – Coravant

 – Corresponsables

 – Cottet-Mor

 – CPB Doctor Fàbregas

 – Creativa Catalònia

 – Creu Groga

 – Cuatrecasas

 – Cultural Caixa de Terrassa

 – Cultural Fran Daurel

 – Cultural Hostafrancs

 – Cultural IPSI

 – Cultural Meritxell

 – CyO

 – Damm

 – Daniel Bravo Andreu

 – de Cultura i Promoció Social

 – de Girona per la Vedella de 
Qualitat

 – de Otología Dr. García-
Ibáñez

 – Degà Ignasi de Gispert

 – Deportiva de Hípica 
Adaptada Federica Cerdà

 – Didàctica Catalunya

 – Discapacitats Psíquics i 
Persones Grans, La Tutela

 – Disgrup

 – Docència i Recerca Mútua 
Terrassa

 – Doctor Ferran

 – Doctor Melchor Colet

 – DomusVi

 – Donation & Transplantation 
Institute (DTI)

 – d'Oncologia Infantil 
Enriqueta Villavecchia

 – Dr. Clavel

 – Drissa

 – Duran Vall-Llosera

 – EADA

 – Echevarne

 – Eduard Soler Escola de 
Treball del Ripollès

 – educaBOT

 – Educare Instruendo

 – Educativa Flos i Calcat

 – EF CLIF - EUROPEAN 
FOUNDATION FOR THE 
STUDY OF CHRONIC LIVER 
FAILURE

 – Eina

 – El Llindar

 – El Maresme

 – El Milà

 – El Molí de Puigvert

 – El Solà

 – El Somni dels Nens

 – El Xiprer Vallès Oriental

 – Elisava

 – Elizalde

 – Els Joncs

 – Els Pepitus Gay-Robert

 – Els Tres Turons

 – EMI-Manresa

 – Emmaús Obra Solidària

 – Empresa i Ciència

 – Enciclopèdia Catalana

 – Engrunes

 – Equilibri

 – Ernest Lluch

 – ESADE

 – Esclat Marina

 – Esclerosis Múltiple

 – Escola Cristiana de 
Catalunya

 – Escola d'Osteopatia 
de Barcelona

 – Escola Municipal d'Arts 
i Oficis

 – Escola Pia Pare Joan Profitós

 – Escola Superior de Comerç 
i Distribució (ESCODI)

 – Escola Superior de Música 
de Catalunya - ESMUC

 – Escola Vicenciana

14  Relació de fundacions associades

 – Escoles Garbí

 – Escoles Parroquials

 – Escoles Universitàries 
Gimbernat

 – Escolta Josep Carol

 – Escuela Suiza

 – ESERP

 – Esmen

 – Espai Natura i Joventut

 – España Salud

 – Esperança

 – Esportiva Camprodon

 – Esportiva Terrassa FC

 – Espriu

 – Esquerdes S.F

 – Estela per a la Discapacitat

 – Esteve Amills Sisó

 – Estimia Barcelona

 – Estudis de la Seguretat- IDES

 – Esvedrà

 – Ètnia Barcelona

 – Eulàlia Torras de Beà

 – Eurecat

 – Eveho

 – F.C. Barcelona

 – Factor Humà

 – Família i Benestar Social

 – Família Vila Saborit

 – Fent Vida

 – Festa Major de Gràcia

 – FIATC

 – FIDMAG Germanes 
Hospitalàries Research 
Foundation

 – Folch i Torres

 – Foment de l'Habitatge Social

 – FoodCultura

 – Formació i Treball

 – Formación y Futuro

 – Fòrum Ambiental

 – FOSSENENS

 – Foto Colectania

 – Foundawtion

 – Francesc Pujols i Morgades

 – Fundesplai, Fundació 
Catalana de l'Esplai

 – FUNITEC

 – Futbol Badalona

 – Futura Local

 – Galatea

 – Galobardes "Cultura i Pais"

 – Gandara

 – García Fossas

 – Gasol Foundation

 – Gaspar de Portolà

 – Gaspar Espuña-CETT

 – Gastroenterologia Dr. 
Francisco Vilardell

 – Gentis

 – Germà Tomàs Canet

 – Germans Vila Riera

 – Germina

 – Ginesta

 – Gran Teatre del Liceu

 – Gremi de Flequers de 
Barcelona

 – Gremibaix

 – Grup Sifu

 – Guasch-Coranty

 – Herminio Tudela

 – Hervás Amezcua para las 
Artes

 – Hestia

 – Història del Disseny

 – Hospital Clínic Veterinari 
UAB

 – Hospital de Campdevànol

 – Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau

 – Hospital de l'Esperit Sant

 – Hospital de Nens de 
Barcelona

 – Hospital de Puigcerdà

 – Hospital de Sant Celoni

 – Hospital de Sant Pau 
i Santa Tecla

 – Hospital Evangèlic

 – Hospital Joan XXIII de 
Tarragona

 – Hospital Pere Màrtir 
Colomés

 – Hospital Plató, Fundació 
Privada

 – Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena

 – Hospital Sant Joan Baptista 
de Sitges

 – Hospital Sant Pere Claver

 – Hospital-Asil de Granollers

 – Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes de Barcelona

 – Humanitària pel Tercer i 
Quart Món Dr. Trueta

 – i2CAT, Internet i Innovació 
Digital a Catalunya

 – Icària Iniciatives Socials

 – ICATME

14  Relació de fundacions associades
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 – Idea, per la Millora Social 
d'Infants i Famílies

 – Ideaborn

 – IESE

 – IGF

 – Ilersis

 – Iluro

 – Ilusiones® / Make-a-Wish® 
Spain

 – Imancorp Foundation

 – Imatge i Autoestima

 – IMFE Mas Carandell

 – Impuls

 – Impulsa

 – Inceptum

 – Indústries Gràfiques

 – Infància i Família

 – Infermeria i Societat

 – Inform

 – Innomnium

 – Institució Benèfica Amics 
dels Avis - IBADA

 – Institució Benèfica 
Assistencial Manresana

 – Institució Cultural del C.I.C

 – Institut Borja de Bioètica

 – Institut Català 
de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2)

 – Institut Català de 
Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES)

 – Institut Català d'Investigació 
Química (ICIQ)

 – Institut de Bioenginyeria de 
Catalunya (IBEC)

 – Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO)

 – Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB Barcelona)

 – Institut de Recerca contra la 
Leucèmia Josep Carreras

 – Institut de Recerca Germans 
Trias i Pujol (IGTP)

 – Institut de Recerca Hospital 
Sta. Creu i St. Pau

 – Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall d'Hebron 
(VHIR)

 – Institut de Salut Global 
Barcelona (ISGLOBAL)

 – Institut d'Educació Contínua 
(idEC)

 – Institut d'Investigació 
Oncològica de Vall Hebron 
(VHIO)

 – Institut Guttmann

 – Integralia Vallès

 – Integramenet

 – Intermedia

 – Internacional Josep Carreras

 – Internacional Nut and Dried 
Fruit

 – Internacional Solidaritat 
Companyia de Maria - FISC

 – Intress para la Integración

 – Investigació Sant Pau

 – Isidre Esteve

 – ITeC

 – J. V. Foix

 – Jacint Verdaguer

 – Jaume Batlle Bigas

 – Jaume Bofill

 – Jaume Casademont

 – Jaume Espona

 – Jaume Rubió i Rubió

 – Jeroni de Moragas

 – Jesuïtes Educació

 – Joan Brossa

 – Joan Costa Roma

 – Joan Maragall. Cristianisme 
i Justícia

 – Joan Miró

 – Joaquim Molins Figueras

 – Jordi Comas i Matamala

 – Josep Botet

 – Josep Comaposada

 – Josep Irla

 – Josep M. Fericgla

 – Josep Sans

 – Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya

 – Joves Cambres de Catalunya

 – Joviat

 – Jubert Figueras

 – Julià Carbonell

 – Junta Constructora Temple 
Expiatori Sagrada Familia

 – Junts Autisme

 – Kàlida

 – La Calàndria

 – La Casa de l'Aire Roger Torné

 – La Fageda

 – La Granja, Fundació per a 
l'Educació

 – La Mar Blava

 – La Marató de TV3

 – La Morisca de Gerri de la Sal

 – La Nostra Llar Santa Anna
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 – La Xarranca, Fundació 
Socioeducativa Privada

 – Lacetània

 – LAR

 – l'Arc, Taller de Música

 – Leo Messi

 – l'Espiga

 – Llars Compartides

 – Llars de l'Amistat Cheshire

 – Llegat Roca i Pi

 – Llibreria Les Voltes

 – Lliga Catalana d'Ajuda 
Oncològica-Oncolliga

 – Lluís Coromina Isern

 – Lluís Llach

 – Lluita contra la Sida

 – López Vicuña

 – Lovaas Foundation

 – Ludalia

 – Lupus Eritematós 
Generalitzat

 – Main

 – Maite Iglesias Baciana

 – Malalts Mentals de 
Catalunya

 – Map

 – Marc Viader

 – Mare de Déu de Fàtima

 – Mare de Dèu de Montserrat

 – Maria Aurèlia Capmany

 – Maria Auxiliadora

 – Marianao

 – Markets, Organitations and 
Votes in Economics-MOVE-

 – Martí l'Humà. Tot Conca

 – Mas Albornà

 – Maurí

 – Melqur

 – Mentalitat Nova

 – Mercè Fontanilles

 – Mercè Rodoreda

 – Mercedes Armengou Riera 
(MAR)

 – Mesquita de Barcelona

 – MIFAS

 – Migranodearena

 – Miguel Torres

 – Minerva

 – MIPS, Fundació Privada

 – Miquel

 – Miquel Martí i Pol

 – Miquel Mas Molas

 – Miquel Valls contra 
l'Esclerosi Lateral 
Amiotròfica (Fundació 
Miquel Valls)

 – Mir-Puig

 – Mona

 – Montserrat Gabarró

 – Moret i Marguí per a la 
memòria de la població

 – Mossèn Pius Bosch

 – Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona - FMACBA

 – Museu de Puntes de Coixí

 – Museu del Joguet de 
Catalunya

 – Museu Picasso de Barcelona

 – Música Simfònica i de 
Cambra

 – Mútua de Propietaris

 – Mútua General de Catalunya

 – Mútua Igualadina

 – Mutual de Conductors

 – Mutuam Conviure

 – Naturgy

 – Nen Déu

 – Nexe

 – Noguera

 – Nostra Senyora de Brugués

 – Nostra Senyora dels Àngels

 – Nou Camí

 – Nou Mil·lenni

 – Nous Cims

 – Nova Història

 – OBICEX

 – Obra Social Benèfica de 
Castellar del Vallès

 – Obra Social Comunitària 
de Bellvitge (OSCOBE)

 – Obra Tutelar Agrària

 – Oficis de la Carn

 – Onada

 – Oncovallès-Fundació 
Privada Granollers i Vallès 
Oriental contra el Càncer

 – Orfeó Català-Palau de la 
Música Catalana

 – Orfeó Lleidatà

 – Organisme Benèfic 
Assistencial (OBA)

 – Organitzacions Empresarials 
de Lleida, COELL

 – Osona Formació i 
Desenvolupament

 – Osona per a la Recerca 
i l'Educació Sanitàries 
(FORES)

14  Relació de fundacions associades
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 – Oxfam Intermón

 – P i P Pizarroso

 – Pagesos Solidaris

 – Paideia

 – Paliaclínic

 – Para la Investigación del 
Vino y Nutrición (FIVIN)

 – Parc Científic de Barcelona

 – Parc de Recerca UAB

 – Parc Taulí

 – Pare Manel

 – Pascual i Prats

 – Pasqual Maragall per a la 
Recerca sobre l'Alzheimer

 – Patronat Cultural Parera

 – Patronat Ribas

 – Patronato Ponsich Pro-
Enfermos y Ancianos

 – Pau Casals

 – Paulino Torras

 – Pax - Pro Damnificats 
Infantils per Mines 
Antipersones

 – Pedro Salesa Cabo

 – pel Foment de la Societat del 
Coneixement

 – per a la Docència Sant 
Llàtzer

 – per a la Fibromàlgia i la 
Síndrome de Fatiga Crònica

 – per a l'Atenció a Persones 
Dependents

 – per a Recerca i la Docència 
Sant Joan de Déu

 – per la Indústria

 – Pere Badia

 – Pere Mata

 – Pere Relats

 – Pere Tarrés

 – Photographic Social Vision

 – Pimec

 – Pineda, per al Foment 
i Desenvolupament de 
l'Ensenyament i de la 
Cultura

 – Plataforma Educativa

 – Plegadis

 – Poblenou 1924

 – Politècnica de Catalunya

 – Pons Rosell

 – Portaventura

 – Prat

 – Princesa de Girona

 – Probitas

 – PROCAT

 – Prodiscapacitats Fundació 
Privada Terrassenca- 
PRODIS

 – proDiscapacitats 
Intel·lectuals Jacinta 
Sastrada Morelló

 – pro-Disminuïts Psíquics 
Finestrelles

 – Projecte Aura

 – Projecte Home

 – Projecte Miranda

 – ProPenedès

 – ProVida de Catalunya

 – Pueblo para Pueblo

 – Puig

 – Puig d'Ossa

 – Puig i Cunyer

 – Puigvert

 – PuntCat

 – Quatre Vents

 – Quer Alt

 – Quiero Trabajo

 – Rafael Campalans

 – Ramar

 – Ramón Martí i Bonet contra 
la Ceguera

 – Ramon Noguera

 – Ramon Pla Armengol

 – Reddis

 – Redós de Sant Josep i Sant 
Pere

 – Residència Assistencial de 
Manresa

 – Ressons

 – Revista de Catalunya

 – Rinaldi

 – Roca i Galés

 – Romea per a les Arts 
Escèniques

 – Roure

 – S21 del Consorci de Salut 
i d'Atenció Social de 
Catalunya

 – Sadako

 – Sagrat Cor de Sarrià

 – Salarich-Calderer

 – Salas

 – Salut Barcelona

 – Salut Empordà

 – Salut i Comunitat

 – Salut i Envelliment UAB

 – Salut Mental Catalunya

 – Salut Plus

 – Sandra Salgado Montells

14  Relació de fundacions associades

 – Sanitària d'Igualada

 – Sanitària Mollet

 – Sanitària Sant Josep

 – Sant Andreu Salut,

 – Sant Antoni Abat

 – Sant Fructuós

 – Sant Gervasi

 – Sant Gregori

 – Sant Ignasi

 – Sant Joan Bosco

 – Sant Llàtzer

 – Sant Vicenç

 – Santa Maria de Siurana

 – Santa Susanna

 – Savina

 – Sert per la Rehabilitació de 
Nens amb Discapacitat

 – Servei Gironí de Pedagogia 
Social (SERGI)

 – Serveis d'Atenció Tutelar 
(FUSEAT)

 – Serveis de Suport

 – Setba

 – Social Sant Ignasi de Loiola

 – Sociosanitaria i Social Santa 
Tecla

 – Som, Fundació Catalana 
Tutelar

 – Step by Step

 – STS

 – Surt Fundació de Dones

 – Taller de Músics

 – Tallers

 – Tarragorna Smart Region

 – Teatre Fortuny

 – Teatre Lliure

 – Tecnocampus Mataró-
Maresme

 – Teresa Gallifa

 – Terrassa Futbol Club 1906

 – Textil Algodonera

 – TMB (Transports 
Metropolitans de Barcelona)

 – Torras i Bages

 – Torre del Palau

 – Tot Raval

 – Tr@ms

 – TRESC

 – Trinijove

 – Tutelar del Ripollès

 – Tutelar Santa Maria de 
Comabella - AMPANS

 – Ulldecona

 – Una Sonrisa Más

 – Unió Catalana d'Hospitals

 – Universitària Balmes

 – Universitària del Bages

 – Universitària Sant Joan

 – Universitat Abat Oliba CEU

 – Universitat Autònoma de 
Barcelona

 – Universitat de Girona: 
Innovació i Formació

 – Universitat de Lleida

 – Universitat Oberta de 
Catalunya (FUOC)

 – Universitat Ramon Llull

 – Uriach 1838

 – URV

 – Uszheimer per a Malalties 
Neurodegeneratives

 – Utopia

 – Vaixell

 – Vallès Oriental per a  
Disminuïts Psíquics

 – Vall-Llobera de l'Esparra

 – Vallparadís

 – Vella Terra

 – Via

 – Vicki Bernadet

 – Víctor Grífols i Lucas

 – Vida y Libertad

 – Vidabona

 – Vila Casas

 – Vilaniu per a l'Atenció 
a la Dependència

 – Vinseum, Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya

 – Vipassana

 – Virolai

 – Visión

 – Vol

 – Xaloc

 – Xamfrà-Sant Miquel

 – Xarxa Oberta, Lliure i 
Neutral, Guifi.net

14  Relació de fundacions associades
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15
Agraïments

Donem les gràcies a totes aquelles persones, fundacions, entitats i 
empreses que han col·laborat per fer possibles moltes de les activi-
tats que us hem explicat en aquesta memòria.

 – Els i les ponents dels actes de les comissions i els esdeveni-
ments organitzats per la Coordinadora, que han compartit 
amb nosaltres els seus coneixements i la seva experiència 
de manera desinteressada.

 – Fundació Arqueològica Clos-Museu Egipci 

 – Fundació Bancària la Caixa 

 – Fundació Caixa d’Enginyers 

 – Fundació Catalunya – La Pedrera 

 – Fundació Damm

 – Fundació ESADE 

 – Fundació PuntCAT

 – Fundació Museu Picasso de Barcelona

 – Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 

 – Col·legi de Notaris de Catalunya

 – Obra Social CaixaBank

 – Bufet Bergós 

 – Auren Barcelona 

 – Busquet, Economistes, Auditors. Estudi Jurídic

 – Vermuts Miró

 – Cooperativa Falset Marçà
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