NOTA INFORMATIVA

La Coordinadora Catalana de
Fundacions assoleix la paritat de
gènere a la seva nova junta
directiva
 Eugènia Bieto (Fundació ESADE) és la nova vicepresidenta, Maria
Targa (Fundació IPHES), la secretària i Josep M. Bayer (Fundació
Jaume Bofill) el tresorer.
Barcelona, 21 de desembre 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 i ha designat els nous càrrecs a proposta del president. En coherència
amb els principis de bon govern que la Coordinadora promou per al sector fundacional,
s’ha vetllat perquè la Junta i els càrrecs corresponents tinguin una composició
paritària. Per primer cop, la majoria de la junta està formada per dones, concretament
7 dels 13 membres que la formen.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
Càrrec
President
Vicepresidenta
Secretària
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Fundació
Catalunya - La Pedrera
ESADE
IPHES
Jaume Bofill
Betània Patmos
Escola Pia - Joan Profitós
Carulla
EADA
Migranodearena
Finestrelles
Pasqual Maragall
Pere Tarrés
Sant Andreu Salut

Representant
Pere-A. Fàbregas
Eugenia Bieto
Maria Targa
Josep M. Bayer
Beatriz Añoveros
Ricard Coma
Marta Esteve
Isabel Jiménez
David Levy
Lourdes Mas
Glòria Oliver
Rafael Ruiz de Gauna
Manel Valls

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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NOTA INFORMATIVA

La nova junta està treballant en el pla estratègic del seu mandat, el qual gira entorn de
quatre àmbits principals:





El treball i l’esforç, per aconseguir l’increment del nombre de fundacions i de
les seves activitats, permetent aportar al creixement i a l’equilibri del país i dels
seus ciutadans
La generació i difusió de coneixement sobre el món fundacional i la seva
contribució a la millora de la societat i de l’interès general
L’impuls a la transparència i el bon govern de les fundacions com a millor
instrument per assolir la necessària reputació corporativa
La millora del nivell de servei a les fundacions associades i l’impuls a la
transformació digital

Pere Fàbregas, president de la CCF, afirma que “En els darrers anys hem avançat molt
ràpidament i amb molta força. Amb el nou equip de govern podrem assolir, sens
dubte, fites molt rellevants al servei del món fundacional de Catalunya. Cal destacar
la gran vàlua professional i personal dels seus membres i la força dels seus perfils
clarament complementaris.“
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