
             

NOTA INFORMATIVA 
 

La Coordinadora Catalana de Fundacions és la única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya. Presidida 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 i la promoció de la filantropia i el mecenatge. 
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La CCF presenta l’informe ‘El sector fundacional a Tarragona’ 

 
Les fundacions generen més de 
6000 llocs de treball a Tarragona 
 

 Des del 1996, s’ha més que triplicat el nombre de fundacions 
 Els voluntaris a Tarragona superen els 4000 

 
 

Barcelona, 30 d’octubre de 2019. El sector fundacional ha experimentat en els últims 
20 anys un gran creixement, que en el cas de les comarques de Tarragona ha superat al 
del conjunt de Catalunya. L’any 1996 hi havia 49 fundacions, i en 2018 s'havien 
multiplicat per 3,5 fins a les 172, per sobre, per exemple, del creixement del 2,2 que 
s’ha donat en el mateix període a Barcelona 
 
Les fundacions tarragonines representen el 6,8% del total de fundacions actives a 
Catalunya i són les terceres, en pes relatiu, després de Barcelona (79,3%) i Girona 
(9,1%). “L'evolució  ha estat molt positiva i dinàmica en els últims anys, tenint 
representació en tot el territori. Per això, hem vingut a escoltar i a aprendre de la 
realitat del sector fundacional a Tarragona” ha assenyalat Pere Fàbregas, president 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions.   
 

Un sector generador de riquesa 
 
Tarragona és, després de Barcelona, on les fundacions generen més llocs de treball: 
6.463, un 7,8% del total de Catalunya.  

Si a Catalunya les fundacions representen el 2,5% del total de l'ocupació, a les 
comarques de Tarragona la xifra suposa el 4%. 
Des del punt de vista econòmic, Tarragona ocupa el segon lloc de Catalunya en 
generació d'ingressos per activitats, amb més de 300 milions d'euros.   
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Aquestes són algunes de les principals dades de l’informe “El sector fundacional a 
Tarragona” que la CCF ha presentat avui en el context de la jornada “Experiències de 
mecenatge i captació a les Fundacions de Tarragona” organitzades amb la 
col·laboració de la Xarxa de Santa Tecla i l’IPHES. 
 
Cal no oblidar l'àmbit del voluntariat, essencial en tota activitat filantròpica i al qual es 
dediquen a Tarragona més de 4000 persones, la qual cosa ens indica el creixent nivell 
de generositat de la societat. “Per això és important acompanyar i ajudar a les 
fundacions a construir una solida reputació que augmenti el reconeixement de la 
societat a la que serveixen”. 
 


