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La Coordinadora Catalana de Fundacions és la única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya. 
Presidida per Pere-A Fàbregas, la CCF representa davant les administracions, els agents polítics, econòmics, 
socials i l’opinió pública els interessos d’un col·lectiu que actua bàsicament en els camps de la cultura, 
l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la recerca i la cooperació. La seva finalitat fonamental és el servei a 

les fundacions i la promoció de la filantropia i el mecenatge. 
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Les fundacions contribueixen al 
desenvolupament social i econòmic 

 
 

 El sector genera un 2,5% de l’ocupació  i un 2% del PIB a Catalunya 
 Els experts consideren a les fundacions part de l’economia social 
 Creix un 25% el nombre d’associats a la CCF en els darrers 4 anys 

 
 
Barcelona, 14 de juny de 2019. El sector fundacional genera uns 4.800 milions d'euros 
anuals, aproximadament un 2% del PIB i dóna feina a 82.000 persones, un 2,5% de 
l'ocupació a Catalunya, a més de 41.000 voluntaris que aboquen temps i esforç per una 
causa noble sense cap remuneració. "Hem de sentir-nos orgullosos del que fem i del 
que representem. Som l’entitat de referència de les fundacions". Així de clar i concís 
s'ha mostrat Pere- A. Fàbregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions 
(CCF) durant celebració de l'Assemblea General Ordinària.  
 
Durant l'acte s'ha posat de manifest la bona salut de l'organització. La CCF ha crescut 
un 25% des de 2014, aconseguint la xifra actual de 611 fundacions associades. Des del 
punt de vista econòmic, els ingressos han augmentat més d'un 40%, tot i que que no 
s'han augmentat les quotes ni que es reben cap mena de subvencions. 
  
En la clausura, Xavier Bernadí, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la 
Conselleria de Justícia, ha valorat l’esforç del sector fundacional encara que "el treball 
que realitza no és prou conegut per la societat". Referint-se a la governança, Bernadí 
ha insistit en què cal enfortir el patronat i s'han de crear òrgans de participació i 
rendició de comptes.  
 
Les fundacions i l’economia social 
 
Posteriorment a l'Assemblea ha tingut lloc el debat sobre 'Les fundacions i l'economia 
social' amb la participació de Maravillas Rojo, presidenta d'Abacus Cooperativa i de 
l'Observatori d'Economia Social OES21, Andreu Mas-Colell, exconseller de la 
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Generalitat i actual president del BIST (Barcelona Institute of Science and Technology) i 
Albert Riera, director de comunicació de La Fageda Fundació.  
 
Les fundacions són economia social? Aquesta ha estat la gran qüestió que ha llançat el 
president Fàbregas per iniciar el debat. Maravillas Rojo ha subratllat que la desigualtat 
és el gran repte de la societat actual ja que és evident que “sabem produir, més que 
distribuir. L'economia social aporta respostes en aquest sentit. Per això, les 
fundacions i les cooperatives som aliats i part de l'economia social".  
 
Andreu Mas-Colell ha assenyalat que les fundacions responen millor a les necessitats 
del món de la recerca, ja que tenen personalitat jurídica pròpia i són entitats 
sense ànim de lucre. Per la seva banda, Albert Riera ha explicat que la transformació, 
de La Fageda de cooperativa a fundació va ser la fórmula més adequada per tal 
d'assegurar el projecte de futur i la seva continuïtat en el temps. 
 
Respecte al complex tema de la governança, els ponents han coincidit a definir-lo com 
l'equilibri just entre la participació i l'eficiència. 
 
 


