La nova Comissió segueix l’exemple de les d’Educació, Àmbit Social i Tecnologia i Recerca

Fundacions culturals de la Coordinadora Catalana
s’uneixen per a incidir en les polítiques del sector
 La Comissió elaborarà propostes respecte a la realitat cultural del país
Fundacions de l’àmbit cultural membres de la Coordinadora Catalana de Fundacions s’han
constituït avui en Comissió com a interlocutora de referència del sector en la defensa dels
interessos comuns i per a l’elaboració de propostes respecte a la realitat cultural del país.
La Comissió de Fundacions de Cultura de la CCF és un grup de treball de fundacions associades
de l’àmbit cultural que té per objectiu promoure la visibilitat de la cultura, compartir
coneixements en aquest camp, debatre i reflexionar sobre temes d’interès comú i afavorir la
cohesió i la col∙laboració entre les fundacions d’aquest àmbit.
Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, ha estat elegida presidenta de la Comissió. El
nucli inicial està constituït per representants de la Fundació Amics del MNAC, Fundació Antigues
Caixes Catalanes, Fundació Arqueològica Clos, Fundació Carulla, Fundació Catalunya La Pedrera,
Fundació Ciència en Societat, Fundació Gran Teatre del Liceu, Fundació Iluro, Fundació Privada
Taller de Músics i Fundació Teatre Lliure.
La nova comissió és la quarta i segueix l’exemple de les tres preexistents en el si d’aquesta
organització. Es tracta concretament de les d’Educació, de l’Àmbit Social i de Tecnologia i
Recerca.
La Coordinadora Catalana de Fundacions, única institució de segon nivell del món fundacional a
Catalunya, representa davant les administracions, els agents polítics i legisladors i l’opinió
pública els interessos d’un col∙lectiu de més de 560 fundacions catalanes que actuen 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.
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