Manifest de la Coordinadora Catalana de Fundacions
davant de les eleccions del 27 de setembre

La Coordinadora Catalana de Fundacions, conscient del caràcter transcendental de les
eleccions del proper 27 de setembre per al futur col·lectiu del nostre país, vol fer arribar als
futurs grups parlamentaris i al govern que en surti les consideracions següents:

1. Les fundacions, promogudes per la societat civil, formen part de la identitat corporativa
catalana, amb antecedents que es remunten al segle XII. Són entitats sense afany de lucre
i no es poden beneficiar de la seva pròpia activitat, però contribueixen amb força al
progrés i al creixement del país i al sosteniment de la societat del benestar.
2. Milers de professionals i de personal voluntari aboquen cada dia el seu esforç i
dedicació per atendre necessitats bàsiques de la nostra societat en camps tan diversos
com la sanitat, l'ensenyament, els serveis socials, la recerca, la cultura, la cooperació o el
medi ambient.
3. Les fundacions assoleixen i donen exemple del principi de transparència. Reten
comptes anuals de la seva actuació i de la distribució dels recursos davant de
l’Administració Pública. Per això creuen necessari evitar temptacions burocràtiques que
generen duplicitats i detreuen temps i recursos humans i materials al que ha de ser la
seva missió fonamental de servei.
4. La funció social de les fundacions s'ha fet palesa especialment en aquests anys de crisi,
que han conduït a un increment de la demanda alhora que es produïa una disminució dels
recursos disponibles tant públics com privats. Aquesta situació nomes s’ha pogut sostenir
per l’esforç i la dedicació de les persones d’aquestes institucions.
5. Instem els futurs gestors públics a arbitrar fórmules legals que incentivin el mecenatge
com a font de finançament per al sosteniment dels serveis prestats per les fundacions.
Això implica l'adopció d'un sistema tributari que l'afavoreixi, en sintonia amb l'adoptat a
països del nostre entorn. S’ha d’aconseguir involucrar la societat en la millora dels seus
propis elements, a través de la exigència social del mecenatge.
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