
               
 

 
La Coordinadora Catalana de Fundacions celebra els 40 anys 

 

Ester Capella: “Els valors que representeu les 

fundacions i l’assistència que heu prestat han 

estat decisius durant la crisi”  
 
  El president de la CCF destaca que en un món canviant i amb més problemes 

d’exclusió les fundacions tenen un gran paper a fer 

 

 Dirigents de les fundacions Ared, Jaume Bofill, Josep Carreras contra la 

leucèmia, MACBA i Pro-Activa Open Arms exposen quines coses fan possibles 

 

  Homenatge a vuit fundacions amb més de 500 anys de servei a la societat 

 

 
“L’aportació que heu fet durant la crisi ha estat fonamental. Noi solament pel valor de 
l’assistència que heu prestat, sinó pels valors que representeu” va destacar la consellera 
de Justícia, Ester Capella, en l’acte de  celebració dels quaranta anys de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions celebrat anit a CaixaForum de Barcelona. 
 
La consellera també va apel·lar a la transparència i al comportament ètic dels actors 
socials i finalment va fer un elogi del mecenatge i la filantropia “que ens ajuden a una 
societat més justa i igualitària que és la Catalunya que volem construir”. 
 
El president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Pere-A Fàbregas, va fer un 
resum històric dels orígens de la institució i de la pròpia figura de les fundacions, que en 
el context actual neixen arran de la Constitució Espanyola de 1978 que reconeix el dret 
a fundar, a l’Estatut de Catalunya de 1979 i a la llei de Fundacions catalana de 1982, la 
qual cosa va generar els primers moviments que van conduir a la creació de la 
Coordinadora ara fa quaranta anys. 
 
Fàbregas, que va enumerar amb detall la vitalitat del sector fundacional, va defensar la 
seva vigència. Arran de l’homenatge dispensat a vuit fundacions amb una trajectòria 
superior als cinc-cents anys i de que el nombre de fundacions ha passat de 1.000 a 
2.500 en els darrers 20 anys, el president va afirmar que “no es pot dir que la figura de 
la fundació sigui només antiga, alhora és postmoderna” i va preguntar: “Com funcionaria 
tot plegat si les fundacions no hi fossin?”. 
 
“En un món canviant, més emocional, amb més problemes d’exclusió, amb més 
necessitats i amb uns requeriments més alts de servei, les fundacions tenen un gran 
camí per fer” va concloure Pere-A Fàbregas després de reconèixer la tasca 
desenvolupada per les diverses juntes, les comissions, i l’equip de la Coordinadora i el 
paper essencial dels professionals, els patronats i el Protectorat pel bon funcionament 
del sistema. 
 



Valentí Farràs, director del CaixaForum i amfitrió de l’acte va obrir l’acte i la sorpresa 
final va ser l’actuació del pallasso Tortell Poltrona, tot un referent en el món de 
l’espectacle i de la solidaritat com a fundador de Pallassos sense Fronteres. 
 

L’acte, conduït per la periodista audiovisual Elisabet Carnicé, va reunir tres-centes 
persones que pràcticament omplien l’auditori de CaixaForum. A més de patrons i 
directius de fundacions catalanes, hi havia autoritats com l’expresident del Parlament 
Joan Rigol, l’exconseller de Justícia Carles Mundó, el director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, Xavier Bernadí, alcaldes i regidors de municipis catalans, el president de 
l’Asociación Española de Fundaciones, Javier Nadal, representants de federacions, món 
associatiu i societat civil. 
 
Patrons i directius de fundacions de cinc àmbits diferents - Gerard Canals, coordinador 
d’operacions de la Fundació Pro-Activa Open Arms, el professor Evarist Feliu, director 
científic de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, Ainhoa Grandes, presidenta 
de la Fundació MACBA, Judit Mascó, presidenta  de la Fundació Ared, i Ismael Palacín, 
director de la Fundació Jaume Bofill-, van protagonitzar un debat sobre el paper que 
correspon avui a les fundacions i quines són les fites assolides en la seva tasca diària. 
Responien, d’aquesta manera, al lema de la jornada “fem les coses possibles”. 
 

 
Fundacions amb més de 500 anys 
 
També es va reconèixer la tasca de vuit fundacions associades, amb una gran presència 
al territori, que compten amb més de 500 anys d’història. Es tracta de la Fundació 
Hospital de Sant Celoni, creada l’any 1170, Fundació Sant Andreu Salut de Manresa 
(1260), Fundació Salut Empordà (Figueres. 1313), Fundació Hospital Sant Joan Baptista 
(Sitges. 1324), Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (1328), Fundació 
Residència Santa Susanna (Caldes de Montbui. 1386), Fundació Privada Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (Barcelona. 1401) i Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla 
(Tarragona. 1464). Manuel Valls, vicepresident de la Fundació Sant Andreu Salut, de 
Manresa, va agrair l’homenatge en nom de la resta d’entitats guardonades i va destacar 
la preocupació pel benestar i la implicació amb el territori que ha caracteritzat 
històricament a les fundacions catalanes. 
 

 
 

Les fundacions a Catalunya 
 
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 el registre 
depenent del departament de Justícia. El nombre és permanentment creixent.  

Les fundacions catalanes aporten el 40 per cent de l’activitat de tota Espanya, mesurada 
en nombre de beneficiaris, 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. 
 

La Coordinadora Catalana de Fundacions  

 

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, constituint el Grup de 
Promoció per a la Coordinació de les Fundacions Catalanes, que posteriorment es va 
transformar en la actual Coordinadora Catalana de Fundacions, al caliu de la 



promulgació de la primera Llei catalana de Fundacions, l’any 1982, pionera a l’Estat 
espanyol. 
 

Amb pràcticament 600 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. 
 

www.ccfundacions.cat 
#CCATFundacions 
@CCATfundacions 

#LesFundacionsHoFemPossible 
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