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Nota informativa 
 
 

La Coordinadora Catalana de 
Fundacions assoleix la xifra rècord 
de 700 entitats associades 
 

 El sector fundacional dona feina a més de 90.000 
persones i compta amb gairebé 40.000 
voluntaris/àries. 

 
 

Barcelona, 22 de desembre del 2021. La Coordinadora Catalana de Fundacions, 
institució que representa al món fundacional davant l'Administració, els agents socials i 
l'opinió pública, ha aconseguit recentment el record de 700 associades, xifra mai 
abans assolida. En els darrers sis anys, l'organització ha crescut un 40% en nombre 
d'associats, passant de les 496 al 2015 a les 700 actuals. 
 

 
 
Pel que fa al territori, les fundacions associades estan arrelades a les 36 comarques 
de les quatre demarcacions, tot i que aquesta distribució territorial no és homogènia i 
la gran concentració, explicada per la mateixa densitat fundacional i poblacional, la 
trobem a les comarques de Barcelona. "Hem de sentir-nos molt orgullosos de la 
feina feta com a organització. Som un servei públic ofert per la societat civil. 



 

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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Àmbits com l’economia social, la salut, la recerca, l'educació o la cultura serien 
difícils d'imaginar, avui dia a Catalunya, sense el treball de les fundacions” ha 
assegurat el president de la CCF, Pere Fàbregas.  
Si es classifiquen les fundacions associades segons els projectes i activitats que 
realitzen per assolir la missió per la qual es van fundar, destaquen les fundacions de 
l'àmbit social, seguides de l'educatiu,  cultural, recerca i salut, tal com mostra el gràfic. 
 
 
 
 

 


