NOTA INFORMATIVA
Assemblea General de la CCF

La Coordinadora Catalana de
Fundacions creix i mostra la
fortalesa del sector fundacional
 Des de 2014, augmenta gairebé un 40% el nombre d’associats
 Es presenta un nou model de formació per a les fundacions
Barcelona, 14 de juny de 2021. Durant l'acte es va posar de manifest la bona salut de
l'organització que ha crescut un 39% des de 2014, aconseguint tenir en l'actualitat 677
fundacions associades. De fet, l’efecte de la pandèmia no ha significat un descens en el
nombre d’associats i l'objectiu és assolir la xifra de 700 associades a finals del 2021.
Les fundacions representen un 1,5% de l'economia de Catalunya, mesurada pel valor
afegit brut, el que representa una aportació més rellevant que molts sectors
econòmics convencionals considerats importants. En termes d'ocupació, la posició de
les fundacions és encara més rellevant, superant les 87.000 persones remunerades, i
les 42.000 persones voluntàries, xifres que representen el 2,6% de l'ocupació i el 8%
del voluntariat del país. "Hem de sentir-nos orgullosos del que fem i del que
representem, però hem d'explicar-nos millor", va recalcar Pere-A. Fàbregas, president
de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) durant la celebració de l'Assemblea
General Ordinària i ha afegit "potser hi ha arribat el moment que des de l'àmbit, tant
públic com privat, es fomentin les fundacions i es reconegui la gran tasca que estan
fent per la societat".

L'Assemblea ha estat el marc idoni per donar a conèixer un document rellevant 'Les
fundacions a Catalunya. Un marc estratègic d'actuació', que servirà de base
intel·lectual amb l'objectiu d'aportar dades i clarificar conceptes, amb reflexions,
potser, poc convencionals, per ajudar a construir una nova realitat social capdavantera
des de qualsevol perspectiva. En aquest sentit, Fàbregas va insistir que “la societat
necessita una forta base ètica, un respecte per l’esforç, la lluita, la solidaritat i la
tolerància”

La Coordinadora Catalana de Fundacions és la única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya.
Presidida per Pere-A Fàbregas, la CCF 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 - Gabinet de Premsa - 934156262

NOTA INFORMATIVA
Nou model de formació
Eugenia Bieto, vicepresidenta de la CCF i professora d'ESADE, va presentar el nou
model de formació que sota el títol 'Aprèn i aplica' es posarà en marxa a partir del
setembre. La formació és un element essencial de la Coordinadora i té com a objectiu
professionalitzar el sector fundacional a Catalunya. El nou model suposa fer un salt
qualitatiu on es combinen metodologies diverses a través de projectes, casos pràctics,
avaluació formadora...en definitiva on el participant passa a ser el centre i el model
híbrid – presencial i telemàtic- es combina.
De fet durant l’any 2020 i en plena pandèmia s’han celebrat 15 sessions formatives
amb més de 900 participants, “el que suposa un creixement del 50% respecte a l’any
anterior en nombre de participants” segons va explicar Sara Pérez, gerent de la CCF.

La Coordinadora Catalana de Fundacions és la única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya.
Presidida per Pere-A Fàbregas, la CCF 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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