NOTA INFORMATIVA

La CCF renova la seva junta directiva
 Quatre noves fundacions s’integren al màxim òrgan executiu de la
Coordinadora
Barcelona, 12 de novembre de 2020. Després de l'aprovació dels nous estatuts el
passat mes de març, la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) ha renovat part de
la Junta Directiva. S’han presentat vuit candidatures per sis vacants, havent resultat
elegides quatre noves fundacions, a més de les dues que han renovat el seu mandat(*)
amb les votacions realitzades.
Eugènia Bieto (Fundació ESADE)*
Glòria Oliver (Fundació Pasqual Maragall)
Lourdes Mas (Fundació Finestrelles)
David Levy (Fundació Migranodearena)
Rafael Ruiz de Gauna (Fundació Pere Tarrés)
Beatriz Añoveros (Fundació Betània-Patmos)*
L'assemblea extraordinària, que ha tingut lloc de forma telemàtica, ha comptat amb la
participació de 87 fundacions, entre les presents i les representades. Durant l'acte,
Pere Fàbregas, president de la CCF, ha posat de manifest l'important paper de les
fundacions en uns moments de grans dificultats, sanitàries, econòmiques i socials. "Les
dades ens mostren que l'aportació de les fundacions és, avui dia, indispensable pel
funcionament de molts àmbits a Catalunya. A més a més, la Coordinadora com a
organització ha pogut créixer un 2% en una situació realment tant complexa com
l'actual".
En el torn de paraules, Glòria Oliver, directora general de la Fundació Pasqual Maragall
per a la Recerca sobre l'Alzheimer, recent incorporda a la Junta, ha recordat que les
fundacions han fet un autèntic màster en resiliència des de la crisi de 2008 fins ara “i
això ens ha fet molt més fortes”.
D’acord amb els nous estatuts, la junta directiva, en la seva primera reunió, designarà
els nous càrrecs a proposta del president, que ha remarcat l’equilibri de gènere en la
composició de la Junta
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COMPOSICIÓ DE L’ACTUAL JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓ
Catalunya - La Pedrera
EADA
Sociosanitària de Manresa
Betània Patmos
Jaume Bofill
Escola Pia - Joan Profitós
Carulla
IPHES
ESADE
Finestrelles
Migranodearena
Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l'Alzheimer
Pere Tarrés

REPRESENTANT
Pere-A. Fàbregas Vidal
President
Miquel Espinosa Sáenz
Manel Valls Martorell
Beatriz Añoveros Terradas
Josep M. Bayer Raich
Ricard Coma Montoro
Marta Esteve Zaragoza
Maria Targa Montserrat
Eugènia Bieto Caubet
Lourdes Mas Casanovas
David Levy Faig
Glòria Oliver Rodríguez
Rafael Ruiz de Gauna
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