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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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S’aproven per àmplia majoria els nous Estatuts de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions 

 
 

La CCF culmina la seva modernització  
 
 

 La Coordinadora,  instrument d’avanç del sector fundacional en 
transparència, bon govern, ètica, innovació, i instruments de 
participació 

 La presidència queda limitada a dos mandats 
 La CCF es proposa aconseguir una representació de gènere, 

territorial i funcional equilibrada, i una major participació de les 
fundacions 

 L’associació s’aplica les mateixes exigències que les fundacions en 
les obligacions de transparència i rendició de comptes 

 
 
Barcelona, 11 de març de 2020. Després de cinc anys de progressiva dinamització de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions ha aconseguit un important augment de 
l'activitat i del nombre de fundacions associades. S'han ajustat o canviat tant la Junta 
Directiva, com la gerència, el local social, les comissions, la formació i les relacions amb 
els grups d'interès. Arribat aquest punt l'Assemblea de la CCF ha decidit plantejar-se 
l'un dels darrers elements del procés de modernització de l'entitat aprovant una 
important adaptació dels Estatuts socials a les noves realitats.  
L'esperit del canvi, incideix en el propòsit de la Coordinadora, esperonant la 
modernització de la Coordinadora i del sector fundacional de Catalunya en una línia 
més inclusiva i més exigent, per afrontar un futur de creixement, esforç i servei, 
coherent amb la imparable evolució de les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes 
del país.  
 
En aquest context, l'Assemblea General Extraordinària de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions (CCF) va aprovar per àmplia majoria la proposta de modificació dels seus 
estatus. L'esmentada modificació té com a principals objectius fomentar i defensar uns 
valors interns, i en les fundacions associades, que podrien resumir-se en els següents 
punts: 
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1. Transparència i bon govern, ètica, innovació i instruments de participació 
2.   Una representació equilibrada, tant de gènere com territorial 
3. Esperonar i augmentar la participació dels socis en els òrgans de govern 
 
Com a novetats més destacades, cal esmentar la modificació de l'article 10 on 
s'especifica la limitació de mandats del president a dos, amb un possible tercer si el 
reelegeix l'Assemblea per la majoria absoluta dels vots de les fundacions associades. 
 
Així mateix, es modifica el sistema d'elecció dels membres de la Junta: si bé fins ara 
l'assemblea escollia tots els càrrecs, a partir d'ara l'assemblea escull directament el 
president i els membres electes de la junta, i serà la mateixa junta qui designa els 
càrrecs entre els seus membres.  
També s'incorporen altres novetats com la categoria de "membres adherits", que 
pretén donar cabuda a entitats afins, la Comissió Permanent de la Junta Directiva, per 
ajudar a dinamitzar la gestió i l'estratègia de la Coordinadora (nou art. 13) i un Consell 
Institucional, amb funcions consultives (nou art.14). 
  
 
 
  
 


