NOTA INFORMATIVA
La Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) presenta un informe que
dimensiona la importància del teixit fundacional en l’àmbit de la salut

Les fundacions de salut són part
indispensable de l’actual sistema sanitari
 Representen una quarta part de la ocupació del sector sanitari i un
terç de la seva activitat
Barcelona, 8 de juliol de 2020. Les fundacions de salut representen una part molt important
dels recursos sanitaris a Catalunya, entre el 20 i el 34%, en funció de quina variable es tingui en
compte. Aquesta seria una de les principals conclusions de l'informe Les fundacions de salut,
peça clau de la sanitat catalana, presentat avui per la Coordinadora Catalana de Fundacions
(CCF).
Fins avui, no es comptava amb dades agregades d'aquest subsector tan important del teixit
fundacional, la qual cosa dificultava conèixer el veritable pes dins del sector sanitari català. Per
aquest motiu, la comissió de Salut de la CCF va encarregar el disseny d'un estudi que pogués
aportar dades rigoroses sobre la seva dimensió. Per tenir una idea de la dimensió de les
fundacions de salut, cal assenyalar que una quarta part - el 25,5% - dels treballadors del sector
sanitari ho fan en fundacions, concretament 24.828 als que hauríem d'afegir més de 1.800
voluntaris. "Som un servei públic ofert per la societat civil amb una llarguíssima història
darrere. Les dades mostren que l'aportació de les fundacions és, avui dia, indispensable pel
funcionament de la sanitat a Catalunya" ha assegurat el president de la CCF,
Pere Fàbregas durant la presentació de l'estudi.
Activitat sanitària
Si ens centrem en l’àmbit de l’activitat, destaca que l’any 2018 de quasi un milió d’altes
hospitalàries, pràcticament 270.000 van ser gestionades per les fundacions de salut, el que
representa un 28% del total a Catalunya.
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NOTA INFORMATIVA
Manel Valls, president de la Comissió de Salut de la CCF i director general de la Fundació Sant
Andreu de Manresa, considera que les fundacions de salut "sent entitats que no tenim com a
objectiu el benefici econòmic, estem al servei de la gent i estem arrelades al territori”
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Les fundacions de salut catalanes comptem amb una trajectòria professional lligada a les
infraestructures hospitalàries del país i amb uns orígens històrics que es remunten a l'Edat
Mitjana. És el cas de moltes d'elles, que tenen les seves arrels a anys tan llunyans com el
1260 (Fundació Hospital Sant Andreu de Manresa, avui Fundació Sant Andreu Salut), el
1170 (Hospital de Sant Celoni), el 1401 (Fundació de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona) o el
1465 (Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona).

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.

Carlos Bascones/Luis Delgado - Gabinet de Premsa - 934156262

