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Nota informativa 
 

La Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) presenta l’informe 

“Les fundacions de l’àmbit social: Les persones al centre” 
 
 

Més d'una quarta part dels 
serveis socials a Catalunya són 

oferts per les fundacions 
 

 En aquest àmbit, treballen més de 37.000 persones i 
col·laboren 25.000 voluntaris 

 Quasi la meitat de les fundacions van augmentar 
l’import de la despesa en programes d’actuació 
durant la pandèmia 

 
 

Barcelona, 22 de novembre de 2021. Les fundacions de l'àmbit social són una part 
molt important de l'aportació al conjunt de serveis d'atenció als col·lectius més 
vulnerables a Catalunya. Concretament un 27% d'aquests serveis són oferts per 
fundacions que ocupen a més de 37.000 persones,compten amb 25.000 voluntaris i 
generen més de 1.400 milions en ingressos per les seves activitats. Aquesta seria una 
de les principals conclusions de l'informe ‘Les fundacions de l'àmbit social: Les 
persones al centre’, elaborat per l’Observatori de Fundacions i presentat avui per la 
Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF). 
 
Fins avui, no es comptava amb dades agregades d'aquest segment tan valuós del 
teixit fundacional, la qual cosa dificultava conèixer el veritable pes dins del sector de 
l'àmbit social a Catalunya. Per aquest motiu, la Comissió de l'Àmbit Social de la CCF, , 
va encarregar el disseny d'un estudi que pogués aportar dades rigoroses sobre la seva 
dimensió. Les fundacions de caràcter social són entitats sense ànim de lucre que 
treballen per a la cohesió de la societat, buscant la transformació social i la millora de 
les condicions de vida, especialment de les persones en situació desfavorida, tot 
promovent una vida el més autònoma i digna possible. 
 
Per tenir una idea de la seva dimensió, cal assenyalar que les persones ocupades 
representen un 1,37% del total d'assalariats i que els serveis oferts suposen un 27% 
del total a Catalunya. "Som un servei públic ofert per la societat civil. Les dades 
mostren que l'aportació de les fundacions és, sens dubte, del tot indispensable 
per millorar les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables  del nostre 
país" ha assegurat el president de la CCF, Pere Fàbregas durant la presentació de 
l'estudi. 
 



 

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’educació, 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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Efectes de la pandèmia 

 
L'Observatori de Fundacions va preguntar, durant aquest any, al conjunt de les 
fundacions com els havia afectat la pandèmia i els confinaments. Les primeres 
afectacions invitarien a un cert optimisme.  
Un 80% de les fundacions han mantingut o augmentat el seu nombre de persones 
treballadores i un 47% -gairebé la meitat - van incrementar l'import de la despesa en 
programes d'actuació, el que posa de manifest la resiliència del sector en moments tan 
complicats.  
En el capítol de les subvencions públiques, prop del 40% han mantingut l'import de les 
subvencions i els serveis concertats amb les administracions públiques.  
No obstant això, es pot considerar significativa la baixada dels donatius rebuts (34%) 
d'igual forma que 4 de cada 10 fundacions han perdut persones voluntàries afectades 
pels confinaments. 

 


