
 
 

La nova Comissió s’uneix a les d’Educació, Àmbit Social, Tecnologia i Recerca i Cultura 

Fundacions de salut de la Coordinadora Catalana 
s’uneixen per a incidir en les polítiques del sector 
 Gaudeixen d’una gran tradició a Catalunya, amb fundacions 
centenàries, i donen ocupació a quasi 10.000 persones 
 

Fundacions de l’àmbit de la salut membres de la Coordinadora Catalana de Fundacions han 
acordat constituir la Comissió de Salut com a interlocutora de referència del sector fundacional 
en la defensa dels interessos comuns i per promoure un millor coneixement i col·laboració 
mútua. Un total de 122 fundacions, la cinquena part de les associades a la Coordinadora, 
pertanyen a aquest àmbit. 

Manel Valls, director de la Fundació Sant Andreu Salut, de Manresa, i vicepresident segon de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions, serà el coordinador del grup impulsor que fixarà els 
objectius i la dinàmica de funcionament de la Comissió. S’han apuntat diferents eixos de treball 
i la voluntat de posar de manifest l’aportació d’aquestes fundacions a la societat i el seu impacte. 

Les fundacions de salut, que inclouen complexes hospitalaris, centres d’atenció de malalties 
cròniques, de salut mental i altres, gaudeixen d’una gran tradició a Catalunya, fins el punt que 
la creació de moltes d’elles es remunta a segles enrere. La plantilla total d’aquestes fundacions 
a Catalunya és de 9.770 llocs de treball, una vuitena part de l’ocupació total d’aquestes entitats 
sense afany de lucre. 

La nova comissió és la cinquena en el sí de la Coordinadora. Fins ara hi havia les d’Educació, de 
l’Àmbit Social, de Tecnologia i Recerca i de Cultura. 

La Coordinadora Catalana de Fundacions és la única institució de segon nivell del món 
fundacional a Catalunya. Presidida actualment per Pere-A Fàbregas, la Coordinadora representa 
davant les administracions, els agents polítics, econòmics, socials i l’opinió pública els interessos 
d’un col·lectiu que actúa 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 mitjançant la formació amb cursos, 
seminaris, jornades i tallers, l’assessorament jurídic, fiscal i comptable i fer pedagogia per tal 
d’obtenir un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge. 

    www.ccfundacions.cat 
#CCATFundacions 
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