Les fundacions han doblat el seu nombre a
Catalunya en els darrers vint anys
 Les comarques gironines han experimentat el creixement més gran
 Gairebé 80.000 treballadors i 36.000 voluntaris hi presten servei
 El Bages té la taxa més alta d’assalariats que treballen a fundacions
Catalunya ha passat de tenir 1.194 fundacions l’any 1998 a 2.584 en l’acabar l’any
2017, segons l’Observatori de les Fundacions de Catalunya amb dades recollides de
l’Anuari Estadístic de Catalunya i del Departament de Justícia de la Generalitat. Això
suposa un increment del 216 per cent en els darrers vint anys.
Per territoris, el creixement més gran en el nombre de fundacions ha estat a les
comarques gironines, on s’ha triplicat. Destaquen especialment la Garrotxa, que ha
passat de 6 a 22 en vint anys, i l’Alt Empordà, de 13 a 48. En altres territoris és notable
l’increment de l’Osona, on ha passat de 36 a 91 i al Pla d’Urgell, on hi havia una sola
l’any 1998 i ara en té 11.
Un total de 1.761 fundacions, xifra que representa el 68 per cent, té la seva seu a
l’àmbit metropolità de Barcelona, 241 a les comarques gironines, 179 a la Catalunya
central, 133 al Camp de Tarragona, 107 a l’àrea del Penedès, 103 a les comarques de
Lleida, 27 a les Terres de l’Ebre i 27 a l’Alt Pirineu i Aran.
De les 2.584 fundacions censades al conjunt de Catalunya, 1.239 són culturals, 1.025
de l’àmbit social, 223 educatives i 97 de ciència i recerca.
Quant a la plantilla, les 4.452 persones que treballen a les fundacions del Bages
representen el 6,4 per cent de l’ocupació a la comarca. És la taxa més alta a tot el
territori català, on el pes dels treballadors en fundacions sobre el conjunt de la població
activa és del 2,5 per cent.
El pes de les fundacions
Les fundacions són entitats sense afany de lucre, creades amb la finalitat de prestar un
servei a la societat bàsicament en els camps de la cultura, l’educació, la salut, els
serveis socials, la recerca i la cooperació.. Estan sotmeses al règim de transparència i
bon govern segons la legislació vigent.
Les fundacions catalanes aporten el 22,8 per cent de l’activitat de tota Espanya, tot i
que Catalunya només representa el 6 per cent del territori, el 16 per cent de la població
o el 20 per cent del PIB. També suposa el 24 per cent de l’ocupació del sector a
Espanya amb gairebé 80.000 treballadors i més de 36.000 voluntaris que aboquen
temps i esforç per una causa noble sense cap remuneració.

La Coordinadora Catalana de Fundacions
Amb més de sis-centes fundacions associades, la Coordinadora Catalana de
Fundacions és l’única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya.
Presidida actualment per Pere-A Fàbregas, la Coordinadora representa els interessos
del col·lectiu davant les administracions, els agents polítics, econòmics, socials i
l’opinió pública.
La seva finalitat fonamental és el servei a les fundacions mitjançant la formació
especialitzada, l’assessorament jurídic, fiscal i comptable i fer pedagogia per tal
d’obtenir un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge. També
afavoreix la col·laboració i el treball en xarxa entre les fundacions.
Per a un millor coneixement de la tasca duta a terme i per facilitar sinèrgies, la
Coordinadora disposa de quatre comissions que apleguen les fundacions que treballen
en un mateix àmbit: Educació, Àmbit Social, Recerca i Tecnologia i Cultura, i s’està en
procés de constituir la comissió de Salut.
www.ccfundacions.cat
#CCATFundacions
@CCATfundacions
#LesFundacionsHoFemPossible
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