Acte solemne, dilluns vinent a CaixaForum, presidit per la consellera de Justícia

La Coordinadora Catalana de Fundacions celebra
els 40 anys amb el lema “fem les coses possibles”
 Hi ha unes 2.500 fundacions catalanes, al voltant de 80.000 treballadors
i 36.000 voluntaris
 Catalunya va ser pionera a l’aprovar l’any 1982 la primera Llei de
Fundacions de tot l’Estat
La Coordinadora Catalana de Fundacions celebra enguany els 40 anys d’existència.
Per commemorar-ho i posar de manifest la vitalitat del sector tindrà lloc un acte, dilluns
vinent 22 d’octubre, a partir de les sis de la tarda a CaixaForum de Barcelona. Presidit
per la consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, hi assistiran patrons i
directius de les fundacions catalanes, altres autoritats, federacions, món associatiu i
societat civil. El lema de la festa d’aniversari és “les fundacions fem les coses
possibles”.
L’any 1978, arran de la promulgació de la Constitució Espanyola, que reconeix el dret
de fundació a l’article 34, diverses persones vinculades al món fundacional català van
donar les primeres passes per tenir uns representants del sector, tot i que no va ser
fins uns anys més tard que es va constituir la Coordinadora, al caliu de la promulgació
de la primera Llei catalana de Fundacions, l’any 1982, pionera a l’Estat espanyol.
Amb més de 570 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 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 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.
Les fundacions, avui
Les fundacions són entitats sense afany de lucre, creades amb la finalitat de prestar un
servei a la societat. Estan sotmeses al règim de transparència i bon govern segons la
legislació més recent. Actualment hi ha unes 2.500 fundacions a Catalunya segons

l’últim cens del registre depenent del departament de Justícia. El nombre és creixent,
en concret s’ha doblat la xifra en els últims vint anys.
Les fundacions catalanes aporten el 40 per cent de l’activitat de tota Espanya, tot i que
Catalunya només representa el 6 per cent del territori, el 15 per cent de la població o el
19 per cent del PIB. També suposa el 40 per cent de l’ocupació del sector a Espanya
amb uns 80.000 treballadors, xifra que representa el 2,5 por cent de la població activa
catalana, i més de 36.000 voluntaris que aboquen temps i esforç per una causa noble
sense cap remuneració.
Quant a la territorialitat, hi ha fundacions dels diversos sectors a pràcticament totes les
comarques catalanes.
En els darrers mesos la Coordinadora ha posat en marxa l’Observatori de Fundacions
de Catalunya, una iniciativa per promoure la creació de coneixement especialitzat
sobre el món fundacional i per fer-ne difusió, fent més efectiva i visible l’activitat i
l’impacte de les fundacions com agent econòmic i social a la societat.
www.ccfundacions.cat
#CCATFundacions
@CCATfundacions
#LesFundacionsHoFemPossible
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