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La Coordinadora Catalana de Fundacions impulsa un codi de bones pràctiques; CAT-FUNDACIONS
CATALUNYA
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Barcelona, 27 ag. (EFE) .- La Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) ha impulsat un codi de bon
govern i bones pràctiques per facilitar que aquestes compleixin amb l'obligació legal establerta pel
Parlament.

En comunicat aquest dijous, el president de la CCF, Pere Fàbregas, ha afirmat que des de la coordinadora
han fet un esforç per ajudar el sector.

"La necessitat de ser transparents és especialment rellevant perquè som organitzacions que gestionem la
confiança i els recursos de la societat per impulsar fins d'interès general", ha afegit, citat en el comunicat.

El codi presenta un seguit de recomanacions en el camp de bones pràctiques de govern i de gestió més
enllà de les exigides legalment, ja que consideren que són totes aquelles pràctiques "que contribueixen a
enfortir la confiança de la societat en les entitats".

A Catalunya hi ha un total de 2.022 fundacions actives que operen en diferents àmbits i que donen feina a
més de 82.000 persones, segons dades de la CCF.

La coordinadora té la voluntat que totes les fundacions, estiguin afectades o no per l'obligació legal o no,
puguin adoptar aquestes recomanacions.

"El codi que presentem és un nou pas en l'autoexigència de transparència, modernitat i bona gestió, en un
sector molt rellevant per al país, que desenvolupa la seva important tasca en un marc de regulacions i
controls molt exigents", ha subratllat Fàbregas. EFE
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