Assemblea General Ordinària

La Coordinadora destaca l’augment de socis, l’increment
d’actes, una major participació i l’equilibri econòmic
 Renovació parcial de la Junta. Repeteixen Fundació Betània-Patmos i
Fundació La Caixa i entren Fundació ESADE i Fundació SER.GI
L’Assemblea General Ordinària de la Coordinadora Catalana de Fundacions, celebrada el
dilluns 27 de juny amb la participació de 45 fundacions, ha constatat els resultats satisfactoris
assolits durant l’any 2015. Concretament, el president Pere-A Fàbregas, va enumerar com a
fites positives l’increment de fundacions associades malgrat el context econòmic encara difícil,
que ha passat de 487 a 496 l’any passat i que avui ja són 509, l’augment d’activitats que han
generat a més una major participació activa i l’haver assolit l’equilibri econòmic.
L’informe de gestió del president de la Coordinadora va resumir l’activitat desplegada en el
passat exercici, on s’aprecia un notable increment de l’activitat tant de la Coordinadora com
de les tres comissions, on ha augmentat el nombre de membres fins a 35 i on també destaca
la publicació del fulletóns “Què som les fundacions de l’àmbit social” i “Què som les fundacions
de tecnologia i recerca”, així com la creació dels Cafès de la Recerca, que aquest any 2016
s’ha ampliat als Cafès de l’Àmbit Social.
En el capítol de jornades i tallers de formació, s’han celebrat 6 jornades i 11 tallers, amb una
participació total de més de 700 persones.
La comunicació externa ha experimentat un notable augment, amb la redacció de notes de
premsa que han tingut ressò als mitjans de comunicació, entrevistes i publicació d’articles.
Quant a la comunicació interna, s’ha enviat 38 circulars i les 47 edicions de l’Altaveu han
generat un 4 per cent més de notícies que l’any anterior. Durant l’any present, com ja se sap,
s’ha reordenat els continguts i s’ha incorporat un article editorial.
Pel que fa a les relacions institucionals, la Coordinadora ha mantingut contactes regulars amb
l’administració, sobre tot amb el Departament de Justícia, on s’aprecia la voluntat de resoldre
qüestions pendents com la clarificació legislativa i normativa, amb l’Agència Tributària per a
temes fiscals, i amb col·lectius professionals i de l’àmbit fundacional, amb els que s’han signat
diversos convenis de col·laboració.
Pere-A Fàbregas va avançar alguns dels projectes per al proper semestre d’enguany, com
ara una jornada de recerca que comptarà amb una conferència del catedràtic Andreu MasColell, diverses conferències pel territori i més presència mediàtica per tal de donar a conèixer
la nostra feina positiva envers la societat i fer palès el caràcter transversal de les fundacions.

El tresorer, Josep M. Bayer, va explicar les xifres bàsiques de la liquidació de l’exercici 2015,
on amb uns ingressos de 233.000 euros s’ha assolit un equilibri econòmic que permet afrontar
amb garanties de solvència l’activitat regular de la Coordinadora.

Renovació de Junta
L’Assemblea d’enguany coincidia amb la renovació parcial de la Junta Directiva, concretament
la secretaria general i tres vocals, llocs per als que es presentaven set candidatures. El
president Fàbregas va destacar aquest fet com una bona notícia que demostra la bona salut
i prestigi de la Coordinadora i l’exercici de responsabilitat i compromís de les fundacions que
hi optaven.
Per a la secretaria general va ser ratificada com a única candidata la Fundació BetàniaPatmos, representada per Raimon Bergós. Com a vocals entre les fundacions presentades:
Fundació Bancària La Caixa, Fundació Cercle d’Economia, Fundació Esade, Fundació Gran
Teatre del Liceu, Fundacio Roger Torné i Fundació SER.GI, van ser escollides pels associats
la Fundació Bancària La Caixa, representada ara per Higini Clotas la Fundació Esade, amb
Eugènia Bieto, i la Fundació SER.GI, representada per Empar Vaqué.
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