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La Coordinadora celebra la seva Assemblea anual, presidida  

per la consellera de Justícia, l’Hble. Sra. Lourdes Ciuró 

 
 

Eugènia Bieto, nova presidenta de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions 

 

 Durant el mandat del president sortint, Pere Fàbregas, 
la CCF ha crescut un 45 % en el seu nombre d’afiliats 

 
 

Barcelona, 10 de juny de 2022. La Coordinadora Catalana de Fundacions va 
proclamar, a l’Assemblea General, a Eugènia Bieto com a nova presidenta a més de 
renovar parcialment la seva junta. 
Lourdes Ciuró, consellera de Justícia, va destacar durant l’inauguració de l’assemblea 
el paper que juguen les fundacions a la nostra comunitat. "Tot el que feu reverteix a 
la societat. Un treball, en molts àmbits, que nosaltres com a administració ens 
seria impossible". En aquest sentit, va oferir l'ajuda del departament per posar en 
valor aquesta feina, ajudant al desenvolupament del sector fundacional. 
 

En el seu discurs de comiat, el fins avui president, Pere A. Fàbregas ha recordat el 
paper essencial de les fundacions en àmbits tan diversos com el social, la salut, 
l'educació o la cultura, entre d'altres. . "Som un servei públic ofert per la societat 
civil. I no només un servei sinó un motor econòmic que dona feina a més de 
90.000 persones”, afegint, “Cal valorar la feina de les fundacions, el seu tarannà 
de profunda humanitat, de valors, de servei generós a la comunitat. Cal ajudar a 
tirar endavant temes i projectes que aportin a la societat del país”. Durant el seu 
mandat, la CCF ha passat de menys de 500 a més de 700 fundacions associades. 

 

Nova presidenta de la CCF 

La recentment elegida presidenta ha puntualitzat que la seva gestió ha d'estar 
centrada en “continuar amb el treball fet fins ara que ha suposat un notable 
creixement de l'organització, consolidar a la Coordinadora com a referent del 
món fundacional i la professionalització i la col·laboració transversal entre 
fundacions”. 
 
Eugènia Bieto, que ostentava la vicepresidència de la CCF, ha estat directora general 
d’ESADE i actualment és professora del Departament d’Estratègia i Direcció General 
de l’escola. Ha estat Presidenta de CEMS (The Global Alliance in Management 
Education). És membre del patronat de diverses fundacions i pertany al Consell 
Assessor d’ escoles de negoci internacionals. És experta en iniciativa emprenedora, 
innovació i gestió de la diversitat. 
 

 

 


