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Carta del President
01.

L’any 2021 ha estat un any de transició, què ens ha permès 
començar a superar el greu impacte causat per la pandèmia de la 
Covid-19 i caminar cap a una “nova” normalitat, amb importants 
canvis en la manera d’organitzar-nos i relacionar-nos. Les 
fundacions del país en aquest context han exhibit una vegada 
més, la seva elevada capacitat d’adaptació a les circumstàncies i 
de forta resiliència. 

Hem d’expressar amb una greu preocupació que la tendència 
a una progressiva normalització s’ha vist trencada als inicis del 
2022 amb el començament de la guerra d’Ucraïna. Una clara 
violació del Dret Internacional,  totalment contrària als valors 
de les fundacions, basats en la pau, la solidaritat, l’entesa, la 
tolerància i la fraternitat.

Tot plegat no ha impedit que, al llarg de l’exercici 2021, hàgim 
continuat la nostra tasca de defensa i foment de les fundacions. 
En aquest sentit hem concentrat esforços a incidir en l’àmbit 
legislatiu, arran de la Proposició de Llei de modificació de 
la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats no lucratives i 
els incentius fiscals al mecenatge o en el marc regulador de 
l’economia social a Catalunya, per posar-ne alguns exemples.

Per una altra banda, a l’Observatori de Fundacions hem presentat 
un informe sobre les fundacions de l’àmbit social, per continuar 
així la sèrie encetada per posar de manifest la importància d’un 
model de col·laboració publico-privada que funciona i que ens 
caracteritza com a país.

Hem concentrat esforços a incidir en l’àmbit legislatiu, 
arran de la Proposició de Llei de modificació de 
la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats no 
lucratives i els incentius fiscals al mecenatge o en 
el marc regulador de l’economia social a Catalunya,                      
per posar-ne alguns exemples.
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Hem fet un salt qualitatiu en l’àrea de 
formació i estem molt satisfets amb la 
bona acollida que ha tingut i per les grans 
oportunitats que ofereix l’entorn telemàtic. 
El nostre repte ara és consolidar el model.

I seguint amb la tendència creixent 
dels darrers anys, hem assolit un 
nou rècord, acabant l’any amb 703 
fundacions associades, un dels indicadors 
fonamentals de la positiva valoració que 
el sector fundacional de Catalunya fa de la 
seva Coordinadora i la nostra raó de ser en 
tant que associació.

Personalment, arribo al final del camí que 
vaig encetar l’any 2014, quan vaig assolir 
la presidència de la CCF. Miro enrere 
i veig com s’ha transformat aquesta 
organització: nova seu social, renovació i 
ampliació de l’equip professional, creació 
de l’Observatori de Fundacions, nous 
estatuts, paritat a la junta directiva, més 
socis, més participació a través de les 
comissions, més presència als mitjans 

de comunicació i una infinitat de canvis 
que ens han portat a aconseguir un 
reconeixement i a una implicació social 
més gran de la nostra organització.

Només puc sentir-me orgullós d’aquest 
recorregut i agraït per l’esforç, el tarannà 
i el compromís de tantes persones que 
m’heu acompanyat des de tots els àmbits 
i nivells d’implicació. Totes i tots sou 
part d’aquest èxit, però encara hi ha molt 
camí per recórrer. Les fundacions ho 
necessiten. Les fundacions s’ho mereixen.

Gràcies per la vostra confiança i fins 
sempre.

Pere-A. Fàbregas
President
Juny 2022
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La coordinadora 
en xifres

A les xarxes socials, aquest 
darrer any la CCF ha publicat ...

... de manera que ha 
aconseguit arribar a

688 seguidors

seguidors2.757

1.475  Tuits

951 Posts

Durant el darrer 
any, la CCF ha 
organitzat

cursos 
especialitzats

hores de 
formació

als quals han 
assistit 196 
participants i 
sumen un total de

11

53

Ha prestat

assessoraments 
personalitzats

638

El 2021 compta 
amb

fundacions 
associades

703
Actualment 
la CCF té 5 
comissions 
de treball que 
impliquen la 
participació de

persones
71

El 2021 la CCF 
ha organitzat 
17 actes i 
esdeveniments
que han acollit un 
total 

assistents
1.739

L’Observatori de 
Fundacions ha 
publicat 

apunts
11

notes de premsa 
als mitjans de 
comunicació

La CCF ha enviat

5

L’Observatori de Fundacions 
ha publicat 

Coordinadora 
informa

81

Coordinadora 
al dia

11

02.
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EVOLUCIÓ NÚMERO DE SOCIS:

FUNDACIONS ASSOCIADES 2021:

Fundacions, a 31/12/2021703

PER ÀMBIT PER TERRITORI

314 Social

198 Educació

176 Cultura

99 Recerca

71 Salut

(algunes fundacions tenen varis àmbits)

587
20

54

42

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

489 487 496 525 567 611 650 664 703
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Del 2021, en volem 
destacar

03.

Proposició de Llei per modificar la normativa 
de règim fiscal de les entitats no lucratives i 
dels incentius fiscals al mecenatge

A partir d’una proposta del PDeCat, el passat mes de març es va 
aprovar tramitar al Congrés dels Diputats una Proposició de Llei 
per modificar la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals 
al mecenatge, cosa que permetrà la tramitació parlamentària 
d’una nova Llei del Mecenatge.

La reforma dels incentius fiscals al mecenatge és una llarga 
reivindicació de diversos agents que treballem a l’entorn del 
sector fundacional i la promoció de la filantropia. A la CCF 
acollim amb satisfacció aquesta iniciativa i estem sumant 
esforços amb altres agents del sector, per assegurar que la nova 
llei dona respostes a les necessitats actuals de les entitats no 
lucratives i les noves tendències en captació de fons.
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A2: Aprèn i Aplica. La nova 
formació de la CCF

Després d’una aturada forçosa per la 
pandèmia i d’un període de reflexió 
estratègica sobre el servei de formació de 
la CCF, al mes de juny vam presentar la 
nova proposta formativa A2: Aprèn i Aplica.

Per continuar la nostra missió de 
contribuir a la professionalització del 
sector fundacional de Catalunya, fem un 
salt qualitatiu incorporant casos pràctics 
i exercicis relacionats amb la temàtica 
del curs, una avaluació de l’alumne i 
el feedback per part del formador i, 
a més, incorporem un entorn virtual 
d’aprenentatge.

Mantenim el segell de la nostra 
formació i generem noves oportunitats 
d’aprenentatge per als nostres 
participants.

Marc estratègic del sector 
fundacional

El passat 10 de juny, en el context de 
l’assemblea general, vam presentar a 
les fundacions associades el document 
“Les fundacions a Catalunya. Un marc 
estratègic d’actuació”.

Aquesta publicació vol esdevenir la 
base intel·lectual de referència per a 
les fundacions amb l’objectiu d’aportar 
dades, clarificar conceptes i introduir 
reflexions sobre temes tan importants 
com la col·laboració publicoprivada com a 
vehicle per al desenvolupament del país i 
el benestar de les persones.

Hem de sentir-nos orgullosos d’allò que 
fem i d’allò que representem. Potser ha 
arribat el moment que des de l’àmbit, tant 
el públic com el privat, es fomentin les 
fundacions i es reconegui la gran tasca 
que fan per la societat.
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Trobada de fundacions a 
Lleida

Amb l’objectiu d’acostar la Coordinadora 
als seus associats, copsar la realitat del 
territori, afavorir la creació de vincles 
entre fundacions i fer difusió del món 
fundacional de Lleida, la Coordinadora 
Catalana de Fundacions va organitzar una 
trobada el mes d’octubre.

Benvinguda i presentació 

• Pere-A. Fàbregas, President de la 
CCF

• Antoni Siurana, President de la 
Fundació Ilersis

• Il·lm. Sr. Miquel Pueyo, Alcalde de 
Lleida 

Les fundacions a les comarques 
de Lleida: importància social i 
econòmica

• Eugenia Bieto, Vicepresidenta de la 
CCF

El valor de les fundacions. Un marc 
estratègic d’actuació

• Pere. A- Fàbregas, President de la 
CCF

Fundació Sorigué, compromís amb la 
societat, la cultura i l’educació

• Gemma Avinyó, Directora adjunta 
de la Fundació Sorigué

Eines per facilitar el compliment de 
les obligacions de transparència de 
les fundacions

• Codi Bon Govern de les fundacions, 
Sara Pérez, Gerent de la CCF

• Model de Balanç Social, Silvina 
Vázquez, Analista de l’OdF de la 
CCF

Cloenda

• Pere-A. Fàbregas, President de la 
CCF 

• Antoni Soliva, President de la 
Fundació Orfeó Lleidatà 



Coordinadora Catalana de Fundacions Memòria 2021

9

Activitat institucional 
i incidència legislativa

04.

La Coordinadora Catalana de Fundacions vol ser l’entitat de 
referència respecte els diferents actors de l’àmbit institucional 
que es relacionen amb fundacions. 

En aquest sentit, mantenim un diàleg i una actuació coordinada 
amb representants del Govern i de diverses institucions amb el 
propòsit d’incidir en aquelles qüestions que afecten o influeixen 
en el nostre sector.

Departament de Justícia

Mantenim una interlocució constant i 
fluida amb el Protectorat de Fundacions. 
Els principals temes que hem treballat 
conjuntament el 2021 han estat:

• Mesures vigents en relació amb la 
convocatòria i celebració de reunions 
per mitjans telemàtics i adopció 
d’acords sense reunió.

• Presentació de la guia per al càlcul de 
l’aplicació obligatòria del percentatge 
legalment establert a les finalitats 
fundacionals. 

Igualment, arran del canvi de Govern vam 
presentar la CCF i les principals inquietuds 
i reptes de les fundacions a la nova 
consellera de Justícia, Hble. Sra. Lourdes 
Ciuró i al nou director general de Dret, 
Entitats Jurídiques i Mediació, el Sr. Joan 
Ramon Casals.
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Altres conselleries de la 
Generalitat

A la CCF vetllem per a què les normatives 
de diferents àmbits que afecten les 
fundacions tinguin en compte les 
particularitats de la seva forma jurídica.

En aquest sentit vam fer aportacions 
durant la fase de consulta pública prèvia 
sobre el projecte de llei d’economia social 
i solidària, perquè es reconegui el pes 
i la importància de les fundacions dins 
de l’economia social, així com perquè la 
normativa en tingui en compte la seva 
naturalesa jurídica.

També hem expressat al conseller 
d’Empresa i Treball la nostra queixa 
per la discriminació injustificada en 
determinades convocatòries d’ajuts 
a empreses que no contemplen les 
fundacions com a possibles beneficiaris. 
No cal dir que la normativa europea 
considera empresa tota entitat, 
independentment de la seva forma 
jurídica, que exerceixi una activitat 
econòmica, i així ho hem defensat. Cal dir 
que aquests esforços han donat fruit i el 
2022 s’ha corregit aquesta situació.

Altres entitats

És evident que la unió fa la força i 
existeixen nombroses institucions que 
actuen de manera directa o indirecta en 
nom de les fundacions. En aquest sentit, 
la Coordinadora treballa en xarxa per 
sumar esforços en àmbits com el social, la 
salut, l’educació, la cultura, la recerca, etc. 

Enguany hem unit forces amb la Taula 
del Tercer Sector al dictamen del CTESC 
sobre l’Avantprojecte de llei de foment de 
l’associacionisme. Hem incidit perquè el 
concepte d’associacionisme inclogui altres 
formes jurídiques, com ara les fundacions 
i les altres entitats sense ànim de lucre 
que actuen per l’interès general.

Amb relació a la reforma del marc 
fiscal de les entitats no lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge que hem 
destacat a l’inici d’aquesta memòria, hem 
acordat una estratègia unitària amb els 
principals actors implicats.
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El passat 1 de desembre, en el marc del 
Foro Demos 2021, ens vam adherir al 
“Manifiesto por la filantropía: Mecenazgo 
aquí y ahora”, pel qual demanem als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats 
que impulsin una reforma que modernitzi 
la Llei de mecenatge i l’adapti a les 
necessitats actuals de la societat. La CCF 
s’ha adherit a aquest manifest, subscrit 
per les entitats més representatives del 
sector, i que s’emmarca en les actuacions 
que duem a terme de manera conjunta per 
impulsar aquesta reforma.

• Asociación Española de Fundaciones 
(AEF) 

• Asociación Española de Fundraising 
(AEFr) 

• Asociación Valenciana de Fundaciones 

• Asociaciones y Fundaciones Andaluzas 

• Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) 

• Fundació Catalunya Cultura – Plataforma 
para el Mecenazgo 

• Plataforma del Tercer Sector 

• Red de Asociaciones de Investigadores y 
Científicos en el Exterior (RAICEX) 

• Spain Nab – Consejo Asesor para la 
Inversión de Impacto 

També és important destacar que la 
Comissió Europea va presentar el passat 
mes de desembre el Social Economy 
Action Plan, un pla d’acció per ajudar 
l’economia social europea a prosperar 
aprofitant-ne el potencial econòmic i de 
creació d’ocupació, així com la contribució 
per a una recuperació justa i inclusiva, i 
per a les transicions ecològica i digital.

La Comissió proposa intervenir en tres 
àmbits:

• La creació de condicions favorables 
perquè l’economia social prosperi

• L’obertura d’oportunitats per a la 
posada en marxa i l’expansió de les 
organitzacions de l’economia social

• Garantir el reconeixement de l’economia 
social i el seu potencial

Caldrà estar molt atents a les noves 
oportunitats que s’obren per a les 
fundacions en tots aquests aspectes.

Hem unit forces amb la Taula del 
Tercer Sector al dictamen del 

CTESC sobre l’Avantprojecte de llei 
de foment de l’associacionisme. 
Hem incidit perquè el concepte 

d’associacionisme inclogui altres 
formes jurídiques, com ara les 
fundacions i les altres entitats 

sense ànim de lucre que actuen per 
l’interès general.
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Serveis a les 
fundacions associades

05.

Informació

Butlletí “Coordinadora informa”

El canal de comunicació més directe amb 
els nostres socis per estar al dia de totes 
aquelles qüestions que els interessen o 
els afecten. 

Butlletí “Coordinadora al dia”

El butlletí mensual amb l’actualitat 
jurídica, cursos, seminaris web, activitats 
programades i molt més.
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Sessions informatives per als socis

Fons europeus Next Generation. Una oportunitat per a les 
fundacions? - 21 de gener 2021

Com poden accedir les fundacions als Fons Next Generation? 
Quins tipus de projectes són susceptibles de beneficiar-se 
d’aquests fons? Quins són els àmbits d’actuació prioritaris?

Amb l’objectiu de clarificar aquests dubtes i conèixer de primera 
mà les característiques d’aquests fons, el 21 de gener vam 
impulsar una sessió informativa amb Miquel Puig, coordinador de 
la Comissió Catalunya-Next Generation EU.

Obligacions de transparència de les fundacions. Una visió global 
de totes les disposicions vigents - 3 de març 2021

Arran de la publicació del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la 
transparència i el dret d’accés a la informació pública, la CCF vam 
dissenyar una sessió informativa en la qual vam abordar, amb 
una visió global i pràctica, tota la normativa de transparència que 
afecta les fundacions, impartida per Carolina Sainz, advocada de 
Busquet Auditors-Estudi Jurídic.

Com fer el balanç social de la fundació - 24 de març 2021

Totes les fundacions subjectes al Protectorat de la Generalitat 
que reben fons públics, independentment de la seva dimensió, 
han de fer públic el seu balanç social. La CCF, en la seva tasca 
d’acompanyament sobre obligacions de transparència, posa a 
disposició de les fundacions associades un model de Balanç 
Social específic per a les fundacions, que va explicar Silvina 
Vázquez, Analista de l’OdF.
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Comunicació

#SomAltaveu

Una iniciativa per visualitzar a través de les xarxes socials les 
accions, serveis i propostes que desenvolupen les nostres 
fundacions associades.

Campanya #FundacióAssociada @CCFundacions

Estem orgullosos de pertànyer a un sector que fa coses 
importants i necessàries per a la societat sense finalitat lucrativa, 
generant ocupació, voluntariat i contribuint al PIB com altres 
actors de l’economia del nostre país. Pensem que és important 
donar visibilitat a aquesta pertinença i per això hem posat en 
marxa entre els nostres socis la campanya:

#FundacióAssociada   @CCFundacions
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2018 2019 2020 2021

Coordinadora 
Informa 61 71 83 86

Coordinadora al 
dia 4 11 11 11

Posts a 
facebook 255 770 765 951

Tuits 748 1768 1586 1475

La presència i l’activitat de la CCF a les xarxes ha crescut durant 
aquest any 2021.

Segueix-nos al web i a les xarxes socials!

@CCFundacions
Coordinadora Catalana de Fundacions

Assessorament jurídic especialitzat

Un equip de persones expertes i amb visió global atén de 
forma personalitzada les consultes sobre la creació de noves 
fundacions i tota mena de qüestions relacionades amb el 
funcionament i la regulació jurídica, fiscal i comptable de les 
fundacions. El 2021 hem fet 638 assessoraments personalitzats.

La presència i l’activitat de la CCF a les xarxes ha 
crescut durant aquest any 2021.
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Formació

Després d’una aturada forçosa per la pandèmia i d’un període 
de reflexió estratègica, el mes de juny vam presentar la nova 
proposta formativa “A2: Aprèn i Aplica”, un salt qualitatiu en 
la metodologia d’aprenentatge en un entorn telemàtic, tot 
mantenint la nostra essència.

Àrees de coneixement

Trets essencials

Jurídic

Gestió/
Econòmic

Fiscal/
Comptable

Comunicació/Captació 
de fons

Bon govern

Especialització en la forma                          
jurídica fundacionalValors

Disseny i definició del curs basat en les 
necessitats manifestades pels socisOrientació pràctica
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• Com fer un pla estratègic de captació de fons per a la fundació 
(2 edicions)

• Donacions, els patrocinis i els convenis de col·laboració: els 
avantatges per a la teva fundació (2 edicions)

• Ser-hi o no ser-hi. Estratègies i gestió de xarxes socials per a 
fundacions

• Com impulsar i renovar el patronat. Claus per aconseguir un 
patronat efectiu

• Lideratge en entorns híbrids de patronats i equips professionals

• Què ha de saber el patró d’una fundació per exercir el seu 
càrrec de forma responsable

• El conflicte d’interessos i les declaracions responsables

• Com fer el pressupost d’una fundació

Valoració 
mitjana: 

4,52/5

Cursos realitzats

Durant el període setembre-desembre 2021 hem 
fet 11 cursos en 17 sessions formatives, amb un 
total 53 hores lectives i amb la participació de 
196 alumnes.
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Claustre de docents

M. Eugènia Bailach
AUREN
Àmbit Fiscal-comptable

Pere Tarrés
BUFET BERGÓS
Àmbit Gestió-econòmic

Carolina Sainz
BUSQUET AUDITORS 
ESTUDI JURÍDIC
Àmbit Jurídic

Eva Piera
AUREN
Àmbit Fiscal-comptable

Tomàs Segura
BUFET BERGÓS
Àmbit Jurídic

Irene Borràs
CAUSES THAT CHANGE 
THE WORLD
Àmbit Captació de fons

Èrica Gálvez
GINY COMUNICACIÓ
Àmbit Comunicació

Marc Botella
INPACTE, CONSULTORIA 
SOCIAL
Àmbit Bon Govern

Isabel Molas
MIB COMUNICACIÓ
Àmbit Gestió-comunicació

Ariadna De Salsas
GINY COMUNICACIÓ
Àmbit Comunicació

Frederic Cusí
INPACTE, CONSULTORIA 
SOCIAL
Àmbit Bon Govern

Mila Pérez
MIB COMUNICACIÓ
Àmbit Gestió-comunicació
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L’Observatori de 
Fundacions

06.

L’Onservatori de Fundacions de la CCF 
(OdF), va ser creat l’any 2017 amb la 
missió de constituir-se com a plataforma 
de pensament i punt de referència en 
la recerca sobre el món fundacional i 
la filantropia. Amb la clara intenció de 
conèixer i donar a conèixer la valuosa 
tasca que les fundacions fan pel conjunt 
de la societat, l’OdF ha seguit un conjunt 
d’actuacions per a desenvolupar els 
objectius de la seva missió. 

Les línies principals d’actuació que 
conformen les bases de l’OdF es 
materialitzen en: 

• Construcció d’eines conceptuals i 
estadístiques que facilitin la recerca 
sobre el món fundacional i la mesura 
dels seus impactes.

• Estudis i enquestes pròpies.

• Publicacions pròpies.

• Construcció d’aliances amb observatoris, 
centres de recerca i altres agents afins.

La publicació descriu les noves tendències 
en el concepte de filantropia com a 
mecanisme de generació de riquesa social 
i econòmica i analitza amb detall les 
associacions filantròpiques internacionals 
i el seu paper en la universalització de 
l’activitat filantròpica.

Publicacions i estudis

Paper de treball “Cap a una filantropia 
universal: les associacions de fundacions 
a escala global i local”
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En el marc de la Trobada de Fundacions 
de Lleida que va tenir lloc a l’octubre, 
l’OdF va elaborar un informe per 
quantificar per primera vegada quin és el 
pes de les fundacions en aquest territori. 
La presentació de l’estudi va anar a 
càrrec d’Eugenia Bieto, vicepresidenta de 
la CCF. L’informe destaca el creixement 
de les fundacions lleidatanes, què 
s’han multiplicat per tres en els últims 
25 anys així com la preeminència de 
les fundacions de l’àmbit social, que 
representen el 41% del total de fundacions 
al territori.

L’any 2021, a petició de la Comissió de 
l’Àmbit Social, l’OdF ha preparat un primer 
informe que combina diverses fonts 
primàries i secundàries amb la finalitat de 
radiografiar el sector fundacional social 
i ponderar-ne el pes específic dins de 
l’estructura dels serveis socials que hi ha 
a Catalunya. 

Entre les principals conclusions de 
l’informe destaca l’alta capacitat de 
prestar serveis que les fundacions 
aporten. Les fundacions representen el 
17% del total d’organitzacions públiques 
i privades que presten serveis socials 
homologats per la Generalitat de 
Catalunya, tanmateix fan el 27% del total 
de serveis i ofereixen el 27% del total de 
les places.

Informe territorial: Les fundacions a les 
comarques de Lleida: importància social i 
econòmica

Informe sectorial: Les fundacions de 
l’àmbit social
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Si es mira des de la perspectiva de les 
entitats d’iniciativa social (associacions, 
fundacions, entitats religioses i 
cooperatives), les fundacions cobren 
encara més rellevància.

Suposen el 38% de les entitats, donen 
el 56% dels serveis socials i ofereixen el 
67% de les places. En termes de tipus 
de serveis donats, per exemple, les 
fundacions presten el 92% dels serveis 
relacionats amb la tutela; el 68% dels 
serveis socials relacionats amb la salut 
mental, el 60% dels serveis d’inserció 
sociolaboral de col·lectius desfavorits i 
el 48% dels serveis relacionats amb la 
discapacitat intel·lectual.

Aquest informe es va presentar 
públicament de la mà de Màrius Serra, 
escriptor i periodista, el 4 de novembre, i 
posteriorment es va explicar als mitjans 
de comunicació.

Infografia Instantànies del sector 
fundacional: flaix número 1 sobre 
obligacions de transparència

L’Observatori de Fundacions s’ha proposat 
de seguir generant coneixement sobre 
la realitat del sector fundacional així 
com detectar necessitats i possibles 
mancances que permetin a la CCF fer un 
millor acompanyament a les fundacions 
associades.

Per aquest motiu hem creat les 
“Instantànies del sector fundacional”, 
fotografies del sector sobre diferents 
temàtiques de la gestió de les fundacions. 

El primer d’aquests focus ha estat sobre 
obligacions de transparència.
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Apunts de l’Observatori:

A partir de l’any 2018, l’OdF va començar a difondre de 
manera periòdica un breu de dades mensual, els “Apunts de 
l’Observatori”, amb la intenció de fer arribar als socis de la CCF 
dades relacionades amb el sector que puguin servir de referència 
per a la gestió i el dia a dia de les fundacions.

La missió dels Apunts va ser, des de l’inici, obrir un canal de 
connexió i de distribució de dades generades per l’OdF en 
format de butlletí de manera que, de mica en mica, es conegués 
millor la producció de dades de l’OdF i se n’anés consolidant la 
imatge com a plataforma de recerca i pensament sobre el món 
fundacional.

La taula següent detalla els títols que s’han publicat durant el 
2021.

Mes  Títol de l’apunt

Gener Densitat fundacional i evolució del nombre de fundacions per comarques 
(2016-2018) 

Febrer Els 5 essencials per abordar la gestió de l’impacte a les fundacions

Març Fundacions per a l’equitat de gènere. Informe OCDE 2018

Abril La salut, tercera prioritat de la filantropia a escala global abans de la 
covid-19

Maig Nombre i distribució percentual sectorial dels treballadors en fundacions 
a Catalunya (2018)

Juny Pes dels fons fundacionals en els ajuts internacionals destinats a 
l’educació (OCDE 2018)

Juliol Evolució de les donacions privades a Catalunya (2016-2018)

Setembre Transformacions i reptes pel sector fundacional europeu en el món post 
pandèmic

Octubre Aportació de les fundacions a les donacions a Espanya

Novembre Índex de Donacions Global CAF

Desembre Dones i filantropia
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Seminaris web: com fer el Balanç Social de 
la fundació?

L’OdF ha impartit l’any 2021 un seminari web sobre el Balanç 
Social de la CCF. L’objectiu prioritari de la sessió era consolidar 
la difusió de l’eina dissenyada l’any 2019 i acompanyar les 
fundacions sòcies a l’hora d’elaborar el Balanç Social. D’aquesta 
manera, es pretén no només facilitar l’acompliment legal de 
les obligacions de transparència sinó també dotar el sector 
d’un instrument de millora de la gestió i la comunicació de les 
finalitats fundacionals i els seus impactes. 

El seminari web va tenir una gran acollida, una participació 
elevada i un nivell de satisfacció excel·lent de 4,6/5.

Nou espai web de l’Observatori:

L’any 2021 hem obert un nou espai a la pàgina web de la CCF. Es 
tracta d’un repositori on s’hi poden trobar totes les publicacions 
de l’Observatori de Fundacions, dividides en diferents col·leccions: 
papers de recerca, àmbits, territoris i monogràfics.
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Consell Assessor:

El Consell Assessor continua durant el 2021 amb la tasca de 
validar les línies mestres de recerca de l’Observatori. El Consell 
està integrat per vuit personalitats de reconegut prestigi dins dels 
àmbits acadèmic, jurídic, econòmic i governamental.

L’any 2021, com ja va passar l’any anterior, només s’ha produït una 
reunió d’aquest òrgan consultiu, donades les circumstàncies de la 
pandèmia.

Membres del Consell Assessor de 
l’Observatori de Fundacions:

Antonio Argandoña
Professor emèrit 
d’Economia i Ètica de 
l’Empresa. IESE

María José Figueras 
Rectora de la Universitat 
Rovira i Virgili

Carme Botifoll              
Vocal del Consell Rector de 
Caixa d’Enginyers

Francesc Xavier Mena           
Professor Departament 
d’Economia, Finances i 
Comptabilitat. ESADE

Joan Ramon Casals
Director General de Dret, 
Entitats Jurídiques i 
Mediació

Andreu Mas-Colell 
President del Barcelona 
Institute of Science and 
Technology (BIST)

Josep Ferrer-Riba 
Catedràtic de Dret Civil. 
Universitat Pompeu Fabra

Joan Rigol                  
President del Parlament de 
Catalunya (1999-2003)

24
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Altres publicacions iniciades:

A banda de tot l’exposat, el 2021 hem començat a treballar en 
altres publicacions que veuran la llum el 2022.

Papers de recerca. Col·laboració públic-privat: antinòmia, 
oxímoron o construcció de futur?

Es tracta d’una recerca de caire conceptual, on s’exploren els 
principals trets de la relació entre els sectors públic i privat, 
tot analitzant els principals arguments a favor i en contra dels 
diversos graus i tipus de col·laboracions intersectorials. El paper 
pretén examinar els principals avantatges de la col·laboració 
entre el públic i el privat en els diferents models de gestió, 
i alhora proposa desmuntar prejudicis sobre una temàtica 
controvertida.

Papers de recerca. Les fundacions, un sector econòmic II. (2016-
2019)

L’objectiu de la publicació és presentar les fundacions com 
a motor econòmic de la societat catalana, analitzant tots 
els paràmetres econòmics i comptables agregats dels seus 
estats financers. Es tracta d’un exercici de transparència en el 
tractament i la difusió de les dades econòmiques del sector.

Cal tenir en compte que el primer volum d’aquest paper es va 
presentar l’any 2019 amb l’anàlisi dels estats financers dels anys 
2016 i 2017. Aquest segon volum de l’estudi monogràfic incorpora 
els estats financers dels anys 2018 i 2019.

Monogràfics. Persones donants i deduccions fiscals de les 
donacions a Catalunya (2003-2019)

La recerca permet avaluar la realitat de les deduccions per 
donacions practicades a Catalunya, i les observades al conjunt 
d’Espanya, tant en l’evolució temporal, com en l’estratificació 
per nivells de renda. La base de dades prové de les estadístiques 
publicades per l’Agencia Tributaria del Ministeri d’Hisenda 
i comprenen les donacions recollides en les declaracions 
presentades de l’IRPF de cada any.
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Òrgans de participació
07.

Les comissions de la Coordinadora són espais de debat i de 
trobada entre fundacions d’un mateix àmbit per impulsar 
projectes d’interès comú i afavorir el treball en xarxa.

Comissió de Fundacions d’Educació 

La Comissió d’Educació, creada l’any 1995, és un grup de treball 
orientat a reflexionar, debatre i coordinar esforços per millorar 
la qualitat de l’educació a Catalunya, especialment en l’àmbit de 
les fundacions educatives. Treballa perquè la seva opinió sigui 
tinguda en compte en el debat de qüestions relacionades amb 
l’educació. 

Comissions 2021 Membres Reunions Actes Participants

Educació 12 11 3 166

Àmbit Social 21 10 1 80

Tecnologia i 
Recerca 9 10 3 155

Cultura 12 11 0 0

Salut 17 5 0 0

Les comissions de la Coordinadora són espais de debat 
i de trobada entre fundacions d’un mateix àmbit per 
impulsar projectes d’interès comú i afavorir el treball 
en xarxa.
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Membres de la Comissió d’Educació de la CCF

Ricard Coma                
Fundació Escola Pia-Pare 
Joan Profitós

Neus Pons              
Fundació BCN-FP

Jacint Bassó               
Fundació Betània-Patmos

Coral Regí               
Fundació Virolai

Lluís Farrés               
Fundació Catalunya-La 
Pedrera

Teresa Triadú            
Fundació Institució Cultural 
del CIC

Llutxi Almodóvar                
Fundació Collserola

Víctor Ranera               
Fundació Cultural 
Hostafrancs

Orion Blancher              
Fundació IPSI

Maria Serrat            
Fundacio Conservatori del 
Liceu

Begonya Gasch            
Fundació El Llindar

Miquel-Muç Vall              
Fundació Inform
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Activitats de la Comissió 2021

“Àgora a la Pedrera: debats oberts per si 
creus que no ho saps tot”

La Comissió d’Educació va organitzar, a la 
tardor del 2021, un cicle de debats sobre 
tres temes clau que afecten el món de 
l’educació: la digitalització de les escoles, 
la segona oportunitat i la salut mental. 

Aquestes debats es van celebrar a 
l’auditori de La Pedrera i ens van oferir 
l’oportunitat de retrobar-nos de manera 
presencial, intercanviar experiències i 
generar un espai de reflexió entre les 
Fundacions Educatives de Catalunya.

“L’educació serà digital o analògica? Fugir 
de les tendències” (26/10/21)

Cal apostar definitivament per la 
transformació digital a l’educació o cal 
tornar al model presencial i analògic? 
Es tracta d’un debat de blanc o negre, 
o ambdues opcions tenen avantatges i 
inconvenients? Vam parlar de quin valor 
aporten i de què fem amb tot allò après, 
però sobretot es va parlar d’educació. 

Amb Albert Sangrà, director de la Càtedra 
UNESCO en Educació i Tecnologia per al 
Canvi Social a la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), Enric Roca, director 
d’Edu21 i Núria Salan, investigadora a 
CIEFMA i professora de metal·lúrgia i 
Sotsdirectora a la UPC-Terrassa. 

“Soc un fracassat del sistema 
educatiu? Abandonament, alternatives i 
oportunitats” (16/11/2021)

El nostre sistema educatiu ofereix 
itineraris diferents en l’educació 
post obligatòria, cadascun amb unes 
característiques diferents i tots amb una 
mateixa finalitat: oferir oportunitats. Es 
van abordar les raons, les alternatives i 
les trajectòries des de les evidències per 
compartir models d’oportunitat.

Amb Jordi Vilaseca, director de la 
Fundació Joviat, Begonya Gasch, 
fundadora i directora de la Fundació 
El Llindar i Aina Tarabini, doctora en 
sociologia per la UAB i professora de 
sociologia a la mateixa universitat. Vam 
comptar també amb el testimoni de dos 
alumnes d’El Llindar.
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“Efectes d’una pandèmia: emocions i salut mental” (14/12/2021)

Quins efectes estan produint les situacions provocades per la 
pandèmia a infants i joves? I en les relacions laborals i socials? 
Podem diferenciar entre malestar emocional i trastorn? De 
quina manera poden ajudar les escoles a vetllar per la seva 
salut emocional? Aquest tercer debat de l’Àgora educativa a La 
Pedrera ens va oferir l’oportunitat d’intercanviar experiències per 
humanitzar i normalitzar la salut mental. 

Amb Ester Camprodon, adjunta a la direcció a l’Àrea de Salut 
Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu, Núria Vendrell, membre 
de l’equip directiu i responsable del Servei d’Orientació Educativa 
de l’Escola IPSI de Barcelona i Anna Fornés, directora de la 
Fundació Factor Humà.

Comissió de Fundacions de l’Àmbit Social  

Aquesta comissió és un espai de trobada, debat i reflexió per 
promoure la visibilitat de l’acció transformadora social de les 
fundacions d’aquest àmbit.

La Comissió es va constituir l’any 2011, però els orígens es 
remunten a l’any 2003 amb la Xarxa de Solidaritat, on s’integraven 
moltes de les fundacions que ara formen part de la comissió.

Aquests debats ens van oferir l’oportunitat de 
retrobar-nos de manera presencial, intercanviar 
experiències i generar un espai de reflexió entre les 
Fundacions Educatives de Catalunya.
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Membres de la Comissió de l’Àmbit Social de la CCF

Lourdes Mas               
Fundació 
Finestrelles

Arantxa de Lara            
Fundació 
d’Oncologia 
Infantil 
Enriqueta 
Villavecchia

Paola Jubert             
Fundació 
Jubert Figueras

Josep M. Colon   
Fundació Llars 
de l’Amistat 
Cheshire

Maria Gradillas       
Fundació NEXE

Adelaida Girón              
Fundació 
CARES

Rosa M. Juny              
Fundació PIMEC

Isabel Lozano               
Fundació Maria 
Raventós

Victoria Monell   
Fundació 
Malalts Mentals 
de Catalunya

Sara Pons              
Fundació 
Sanitària Mollet

Ana Marín         
Fundació 
Fàtima

Daniel Osiàs              
Fundació 
Marianao

M. José 
Navarrete             
Fundació 
Catalana de 
l’Esplai

Valeri J. Ruiz              
Fundació 
Comtal

Daniel Salvador             
Fundació 
Avismón 
Catalunya

Alfons J. 
Santos          
Fundació Els 
Tres Turons

Josep 
Tresserras               
SOM Fundació 
Catalana 
Tutelar

Rebeca 
Sánchez          
Fundació 
Congost 
Autisme 

Gemma Sivill               
Fundació Pro-
Penedès

Joaquim 
Serrahima              
Fundació 
Catalònia

Ramon Vila            
Fundació La 
Casa de l’Aire 
Roger Torné
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Activitats de la Comissió 2021

La comissió ha treballat durant el 2021 en l’elaboració de l’estudi 
“Les fundacions de l’àmbit social. Les persones al centre”, 
elaborat per l’Observatori de Fundacions de la CCF, amb l’objectiu 
de posar en valor i dimensionar el sector fundacional i donar-li el 
pes que li correspon al mapa dels serveis socials. 

L’estudi analitza variables de caràcter econòmic i variables 
socials de les més de 800 fundacions de l’àmbit social que hi ha 
a Catalunya.

Representa un important avanç en el coneixement del món 
fundacional i descriu els principals trets del sector al nostre país, 
amb una profunda tradició d’arrelament al territori i amb vocació 
de serveis a les persones. 

Aquest estudi es va presentar públicament el 4 de novembre 
amb Màrius Serra, escriptor i periodista, que ens va parlar de 
la importància de les fundacions socials des d’un punt de vista 
personal, i la Silvina Vázquez, autora de l’estudi, que va posar de 
manifest el pes de les fundacions de l’àmbit social.

La Comissió també ha estat molt centrada a treballar i vetllar 
perquè els projectes normatius en curs que afecten a les 
fundacions de l’àmbit social tinguin en compte el pes i les 
característiques de les fundacions. 

• Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya 

• Llei d’Acció Concertada

• Llei del Tercer Sector Social de Catalunya
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Comissió de Fundacions de Tecnologia i 
Recerca 

Des de juliol de 2014, la comissió aplega fundacions de l’àmbit 
tecnològic, de recerca i universitàries. És un punt de trobada 
entre fundacions que treballen en el camp de la investigació per 
compartir experiències i trobar solucions comunes, tot buscant la 
transformació social i la millora de la qualitat de vida.

Maria Targa                
Fundació IPHES

Diana Navarro            
Fundació Hospital Asil de 
Granollers

Antonio Alvarez               
Fundació CIT_UPC

Anna Bosch              
Fundació EF-CLIF

Antoni Garcia               
Fundació Internacional 
Josep Carreras

Glòria Palomar              
Fundació Parc Taulí

Dolors Mateu             
Fundació ICFO

Joan Llull               
Fundació MOVE

Membres de la Comissió de Recerca

32



Coordinadora Catalana de Fundacions Memòria 2021

33

Activitats de la Comissió l’any 2021

V Jornada Anual de la Comissió de Tecnologia i Recerca: 
“Aprofitem el talent català a l’estranger i millorem el sector de la 
tecnologia i la recerca”. (16/02/2021)

Quatre catalans i catalanes que viuen i treballen a l’estranger 
van explicar-nos què destaquen del sistema de recerca del país 
on viuen, què canviarien del sistema català o quines condicions 
s’haurien de donar per tornar a Catalunya per seguir enfortint la 
feina del Grup de treball Catalunya 2022.

Amb Salvador Macip, investigador i professor de la Universitat de 
Leicester (Regne Unit), Alícia Adserà, investigadora i professora 
de la Universitat de Princenton (Estats Units), Pelayo Garcia, cap 
de recerca a Sargent Group (Canadà), Anna Barata, investigadora 
a Moffitt Cancer Center (Estats Units), Montserrat Vendrell, sòcia 
de Alta Life Sciencies i membre del grup de treball Catalunya 
2022. Com a moderadora de la sessió va intervenir Maria Targa, 
gerent de la Fundació IPHES.

“ Xarxes de R+D+i: Col·laboració entre grups de recerca i entitats 
amb objectius comuns” (15/06/2021)

Amb la voluntat de continuar generant espais de coneixement i 
aprenentatge entre les fundacions d’aquest àmbit, la comissió 
va organitzar el passat 15 de juny en format telemàtic una nova 
edició del Cafè de la Recerca per parlar sobre les xarxes de 
R+D+i, xarxes d’entitats amb objectius comuns i activitats o 
tecnologies complementàries que volen sumar coneixement. 
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També vam conèixer “XarTEC SALUT”, una de les cinc xarxes que 
van sorgir l’any 2022 a Catalunya.

Amb Salvador Maturana, cap del Servei de Programes de la 
Sub-direcció General de Polítiques Sectorials Científiques i 
Tecnològiques de la Direcció General de Recerca i per part de 
XarTEC: Sergio San Agustín, promotor de recerca i innovació de 
XarTEC, Berta Borrás, CREB UPC, promotora i gestora de XarTEC i 
Manuel González Piñeiro, CREB UPC, promotor i gestor de XarTEC.

“Cap a una gestió responsable i una ciència socialment valuosa” 
(21/09/2021)

El 21 de setembre, la Comissió va organitzar una nova edició 
virtual del Cafè de la Recerca. Es va parlar de recerca i innovació 
responsables (RRI), la qual cosa aborda temes ètics i de bon 
govern, i sobre com l’acreditació HRS4R (Human Resources 
Strategy for Researchers), pot ajudar a millorar la gestió de la 
fundació.

Amb Diana Navarro, avaluadora experta de la Comissió Europea, 
cap de recerca i innovació de la Fundació Hospital Asil de 
Granollers i presidenta del Consell de REGIC, Glòria Palomar, 
directora de gestió de la Fundació Parc Taulí, Maria Targa, gerent 
de la Fundació IPHES i Gemma Perelló, gerent adjunta de la 
Fundació IS Global. 
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Comissió de Fundacions de Cultura

Creada el gener del 2018, la comissió és un grup de treball que 
té per objectiu promoure la visibilitat de la cultura, compartir 
coneixements d’aquest camp, debatre i reflexionar sobre 
qüestions d’interès comú i afavorir la cohesió i la col·laboració 
entre les fundacions d’aquest àmbit, entenent la cultura com un 
element bàsic per al desenvolupament de les persones. 

Marta Esteve             
Fundació 
Carulla

Carme Garcia 
Fundació 
Congrés 
de Cultura 
Catalana

Maite Esteve             
Fundació 
Catalunya 
Cultura

Marta Ibarz              
Fundació Iluro

M. Carme 
Jiménez              
Fundació Centre 
d’Estudis de 
Parla Catalana- 
IRMU

Cristina Martí              
Fundació Amics 
del MNAC

Belén Latorre    
Fundació 
Antigues Caixes 
Catalanes

Ricard Planas              
Fundació Lluís 
Coromina

Valeri Viladrich       
Fundació Teatre 
Lliure

Maixaixa Taulé         
Fundació 
Arqueològica 
Clos

Marga Viza           
Fundació 
Catalunya La 
Pedrera

Membres de la Comissió de Cultura
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Activitats de la Comissió l’any 2021

Durant l’any 2021 i a causa de l’allargament de la situació 
sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19, bona part 
de les fundacions de cultura s’han vist obligades a interrompre 
intermitentment l’activitat i han hagut de trobar noves fórmules 
adaptades segons els canvis de circumstàncies que marcava en 
cada moment l’evolució de la pandèmia. 

La Comissió ha centrat els esforços a continuar reivindicant 
el paper de la cultura com a servei essencial, expressant que 
la participació cultural, l’educació artística i la presència 
d’organitzacions i equipaments culturals al territori milloren els 
nivells de salut, benestar i educació, i generen beneficis lligats al 
desenvolupament de societats més cohesionades i sostenibles.

La Comissió ha demanat més presència de la cultura a totes les 
agendes polítiques, incrementar el finançament públic i definir un 
marc jurídic més sòlid per sostenir i fer créixer el teixit creatiu a 
llarg termini.

Durant la darrera part de l’any s’ha treballat en l’elaboració d’un 
qüestionari per conèixer l’estat actual de les fundacions culturals 
i avaluar la nova realitat d’aquest sector després de la situació 
provocada per la covid-19, que es presentarà al sector l’any 2022. 

La Comissió de Cultura ha incidit especialment en la modificació 
de règim fiscal de les ENL i incentius fiscals al mecenatge, amb 
el lideratge de la Fundació Catalunya Cultura, membre de la 
Comissió.
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Comissió de Fundacions Salut

La Comissió de les Fundacions de Salut es va constituir l’any 2019 
amb l’objectiu de promoure la visibilitat i el reconeixement de les 
fundacions, compartir coneixements en aquest camp, reflexionar, 
debatre i defensar temes d’interès comú i afavorir la cohesió i la 
col·laboració entre les fundacions d’aquest àmbit.

Membres de la Comissió de Salut

Manel Valls          
Fundació Sant 
Andreu Salut

Mònica Beltran 
Fundació Clavel

Joan M. Adserà
Fundació 
Hospital de 
Sant Pau i 
Santa Tecla

Palmira Borràs             
Fundació S21 
del Consorci de 
Salut i Atenció 
Social

Josep M. Bosch  
Fundació 
Unió Catalana 
d’Hospitals

Joaquim Jornet 
Fundació 
Hospital de la 
Santa Creu i 
Sant Pau

Yolanda Cuesta          
Fundació 
Assistencial 
Mútua Terrassa

Anna Farrés             
Fundació 
Hospital Asil de 
Granollers

Jaume Duran    
Fundació 
Sanitària Mollet

Xavier Ferrer          
Fundació Salut 
i Comunitat

Llorenç 
Sotorres        
Fundació 
Puigvert 

Rosa Masriera   
Fundació 
Esclerosi 
Múltiple

Esther Sellés       
Fundació 
Catalana 
d’Esclerosi 
Lateral 
Amiotròfica 
Miquel Valls

Pilar Novella      
Fundació 
Hospital de 
l’Esperit Sant
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Activitats de la Comissió l’any 2021

Durant aquest any 2021 les fundacions de salut han continuat 
fent front a l’impacte de la pandèmia, en les diferents onades. La 
capacitat de resposta, professionalitat i compromís d’aquestes 
organitzacions i dels seus professionals, ha estat clau per 
controlar la situació.

Paral·lelament, la Comissió ha treballat en el dibuix d’un escenari 
post-pandèmia, amb l’objectiu que les fundacions de salut 
estiguin a l’agenda pública i als mitjans de comunicació, més 
enllà de l’emergència sanitària. 

Igualment, la Comissió continua en la construcció i difusió del 
discurs sobre la importància de la col·laboració publicoprivada en 
l’àmbit de la salut, ressaltant l’arrelament al territori, la vocació 
de servei públic, una gran tradició històrica i un model de gestió 
que ens caracteritza com a país.

La Comissió de Salut també ha impulsat un acostament a 
les fundacions de l’àmbit social a causa de la confluència 
d’interessos en molts aspectes dels serveis d’atenció a les 
persones.



Coordinadora Catalana de Fundacions Memòria 2021

39

Projecte de creació de la Comissió de 
Fundacions Universitàries

Havent constatat que existeixen temes d’interès compartit 
entre les fundacions del món universitari, tant les vinculades 
a universitats públiques o com les que són purament privades, 
un dels objectius de la junta directiva del 2021 ha estat 
proposar i impulsar la creació de la Comissió de les Fundacions 
Universitàries. 

El passat mes d’octubre es va celebrar una trobada oberta a totes 
les fundacions universitàries associades per exposar la proposta 
de creació d’aquesta nova comissió. Vista l’heterogeneïtat de 
les fundacions universitàries es va acordar la creació d’un “Grup 
de reflexió prèvia”, que té per objectiu crear el mapa de les 
fundacions universitàries i detectar les necessitats i interessos 
de les fundacions.

Havent constatat que existeixen temes d’interès 
compartit entre les fundacions del món universitari, 
tant les vinculades a universitats públiques o com 
les que són purament privades, un dels objectius 
de la junta directiva del 2021 ha estat proposar i 
impulsar la creació de la Comissió de les Fundacions 
Universitàries.



Coordinadora Catalana de Fundacions Memòria 2021

40 41

Amb l’objectiu de cofinançar algunes iniciatives, la CCF 
rebem el suport de fundacions del nostre entorn.

Treballem en xarxa
08.

Convenis de col·laboració

Amb l’objectiu de cofinançar algunes iniciatives, la CCF rebem el 
suport de fundacions del nostre entorn.

Fundació Caixa d’Enginyers

La Coordinadora Catalana de Fundacions i la Fundació Caixa 
d’Enginyers han prorrogat el conveni de col·laboració signat 
l’any 2018, mitjançant el qual aquesta fundació dona suport 
econòmic a l’Observatori de les Fundacions de Catalunya, amb la 
finalitat de generar dades qualitatives i quantitatives del sector 
fundacional a Catalunya, monitoritzar l’evolució dels diferents 
indicadors, i desenvolupar i difondre estudis, publicacions i 
estadístiques per ressaltar el treball de les fundacions.

Obra Social CaixaBank

L’Obra Social CaixaBank ha fet una aportació econòmica per posar 
en marxa el nou servei de formació de la CCF amb la metodologia 
A2: Aprèn i Aplica. L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir eines als 
professionals i als membres dels patronats de les fundacions per 
la millora de la gestió, el govern i el compliment normatiu.

Amb aquest projecte pretenem fer un salt qualitatiu en la 
formació tradicional i potenciar i enriquir l’aprenentatge dels 
nostres participants amb activitats i recursos en línia, generant 
multitud de noves oportunitats d’aprenentatge.
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Fundació Auren i Auren Consultors

L’objectiu d’aquesta aliança és oferir a les fundacions associades 
un servei d’informació i assessorament sobre els fons Next 
Generation EU, amb diferents nivells d’actuació: 

• Atenció de consultes dels associats sobre com accedir als fons.

• Canal de comunicació periòdic obert especialitzat en qüestions 
relacionades amb els fons Next Generation.

• Celebració de sessions informatives adaptades a les 
característiques de les fundacions.

• Organització de reunions per àmbits d’actuació amb l’objectiu 
d’identificar potencials projectes finançables, en què puguin 
participar de manera consorciada diferents fundacions d’un 
mateix sector.



Coordinadora Catalana de Fundacions Memòria 2021

42 43

Fem partenariat

Posem en comú idees i recursos amb 
altres agents del nostre entorn al servei 
de les fundacions.

StiftungSchweiz | Seminari web: Conèixer 
per avançar. La filantropia a Catalunya i a 
Europa, una comparació.

Sovint ens trobem dificultats per conèixer 
quin és el volum de la filantropia al 
nostre país i oblidem quelcom important: 
comparar-nos amb els països del nostre 
entorn per saber en què ens assemblem, 
en què ens diferenciem i quines són les 
tendències actuals.

Amb aquest objectiu, vam celebrar un 
seminari web per presentar la situació de 
la filantropia a Catalunya en col·laboració 
amb Ricard Valls, director de Zohar i 
Philanthropy Services AG, els quals 
van fer una anàlisi de les donacions 
i les tendències en captació de fons 
a Alemanya, França, Holanda, Suïssa, 
Espanya i el Regne Unit.

Giving Tuesday 2021 |Taula rodona “Dones 
i filantropia”

La Coordinadora Catalana de Fundacions 
va col·laborar al #GivingTuesday 2021 
participant a la taula rodona “Dones i 
Filantropia”, que va tenir lloc el 30 de 
novembre a l’Ateneu Barcelonès.

Sis dones rellevants del món fundacional 
van debatre sobre el paper que les dones 
tenen en l’àmbit de la filantropia i les 
donacions, així com el seu protagonisme 
al tercer sector, com a fundadores, 
patrones, directives, donants, voluntàries 
o treballadores.

Fundació Banc Sabadell | Participem al 
jurat del B-Value

B-Value, de la Fundació Banc Sabadell i 
Ship2B Foundation, és el programa que 
impulsa la transformació del sector social 
a través de la innovació. Dirigit a líders 
del tercer sector que treballen a entitats 
sense ànim de lucre amb base a Espanya, 
ajuda a desenvolupar projectes des d’una 
visió estratègica, dissenyar nous models 
de generació d’ingressos, professionalitzar 
la proposta de valor i allunyar-se dels 
esquemes filantròpics tradicionals.
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La Coordinadora Catalana de Fundacions considerem que 
és una excel·lent oportunitat per fer un salt endavant de la 
mà de persones expertes en àmbits clau com l’estratègia, la 
comunicació, la gestió i la proposta de valor de les entitats. L’any 
2021 ens hem incorporat com a membres del jurat.

Caixa d’Enginyers| Sessió d’inspiració “Crear valor social en la 
complexitat”

Les fundacions ens definim pel valor que creem amb relació al 
nostre propòsit. Però tant el valor com el propòsit es confronten 
a un món que canvia, i que canvia més acceleradament. Vivim 
en un món marcat per la complexitat, és a dir, per la suma de 
problemes i de dilemes.

Com crear valor en aquest context? Com saber donar resultats 
amb els nostres programes d’avui i alhora saber innovar per posar 
el futur a l’agenda del present? Com aprendre i desaprendre amb 
agilitat? Com liderar per créixer, fent créixer als altres? Sobre 
aquestes qüestions vàrem debatre amb Xavier Marcet, consultor 
en innovació estratègica, amb el suport de la Caixa d’Enginyers.
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La CCF als mitjans de 
comunicació

09.

Amb l’objectiu de potenciar la visibilitat de la CCF i la percepció 
de les fundacions com a actors que contribueixen a finalitats 
d’interès general, al llarg del 2021 hem organitzat una roda 
de premsa i hem tingut diversos impactes als mitjans de 
comunicació. 

Roda de premsa: “Les Fundacions de l’àmbit 
social: Les persones al centre”

El passat 22 de novembre es va presentar als mitjans de 
comunicació l’estudi: “Les Fundacions de l’àmbit social: les 
persones al centre”.

Aquest estudi posa de relleu que les fundacions de l’àmbit social 
són part indispensable del sistema d’atenció a les persones i 
com han actuat davant la pandèmia.

A la roda de premsa, van intervenir Pere- A. Fàbregas, president 
de la CCF i Silvina Vázquez, autora de l’estudi.

Amb l’objectiu de potenciar la visibilitat de la CCF 
i la percepció de les fundacions com a actors que 
contribueixen a finalitats d’interès general, al llarg del 
2021 hem organitzat una roda de premsa i hem tingut 
diversos impactes als mitjans de comunicació.
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Impactes als mitjans de comunicació

“No es el mateix”
Elperidico
15/03/2021
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“Las fundaciones de Lleida emplean a 
2.100 personas”
Diari El Segre
22/10/2021

“Las fundaciones, pioneras en paridad”
Mujer emprenedora 
06/04/2021

“Ara sí que toca”
Via empresa
28/07/2021
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“Les fundacions administren un 30% de 
places de serveis socials”
El punt avui
23/11/2021

“El 78% de las fundaciones mantienen 
o aumentan su plantilla en la pandèmia 
según un estudio”
Gente en Catalunya
22/11/2021

“Entrevista al presidente de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions 
Pere Fàbregas”
ElRipollés
25/11/2021
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“Pere A. Fàbregas: Intentamos que la 
Sociedad civil confíe más en sí misma”
Cataluña Económica
01/12/2021

“Un impuls 
necessari a la 
filantropia”
La Vanguardia
05/12/2021
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Informació de govern 
corporatiu

10.

Assemblea general de socis

Ateses les circumstàncies sanitàries, el 10 
de juny va tenir lloc l’assemblea general 
ordinària en format telemàtic. 

En aquesta reunió es va aprovar per 
unanimitat l’informe d’activitats i la 
liquidació dels comptes corresponents a 
l’exercici 2020, així com el pla d’actuació i 
el pressupost 2021.

Per cloure l’assemblea, el president de 
la CCF, Pere-A. Fàbregas, va presentar el 
document “Un marc estratègic d’actuació 
de les fundacions a Catalunya”, una 
base intel·lectual de referència per a 
les fundacions amb l’objectiu d’aportar 
dades, clarificar conceptes i introduir 
reflexions sobre temes tan importants 
com la col·laboració publicoprivada com a 
vehicle per al desenvolupament del país i 
el benestar de les persones.

Junta Directiva

Pel que fa a la Junta Directiva, s’han 
celebrat un total de 10 reunions, 1 en 
format presencial (juliol) i 9 en format 
telemàtic.

En base a l’art. 4.1 decret llei 10/2020, de 
27 de març, pel qual s’estableixen noves 
mesures extraordinàries per fer front 
a l’impacte sanitari, econòmic i social 
de la covid-19, s’han celebrat 2 acords 
sense reunió per aprovar noves altes 
associatives.

L’assistència mitjana a les reunions ha 
estat d’un 85% (un 5% més que l’any 
2020).

Ateses les circumstàncies 
sanitàries, el 10 de juny va tenir lloc 
l’assemblea general ordinària en 
format telemàtic
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Organització
11.

Junta Directiva

Pere-A.  
Fàbregas  
President 
Fundació 
Catalunya-La 
Pedrera

Josep M. Bayer     
Tresorer 
Fundació 
Jaume Bofill

Eugenia Bieto   
Vicepresidenta 
Fundació 
ESADE

Maria Targa 
Secretària 
Fundació IPHES

Beatriz 
Añoveros   
Vocal    
Fundació 
Betània-Patmos

Ricard Coma        
Vocal    
Fundació 
Escola Pia-Joan 
Profitós

Marta Esteve       
Vocal    
Fundació 
Carulla

Isabel Jiménez     
Vocal    
Fundació EADA

David Levy          
Vocal    
Fundació 
Migranodearena

Lourdes Mas             
Vocal    
Fundació 
Finestrelles

Glòria Oliver           
Vocal    
Fundació 
Pasqual 
Maragall

Rafael Ruíz 
de Gauna           
Vocal    
Fundació Pere 
Tarrés

Manel Valls            
Vocal    
Fundació Sant 
Andreu Salut
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Sara Pérez
Gerent

Silvia Álvarez 
Màrqueting i 
esdeveniments

Montse Oliveras
Formació, 
finances i 
organització

Montse Pedra
Atenció a 
l’associat i 
nous socis

Ferran Busquet 
Serveis jurídics

Silvina Vázquez 
Observatori de 
Fundacions

Albert Forniés 
Òrgans de 
participació 
i sistemes 
d’informació

Carlos 
Bascones 
Gabinet de 
comunicació

Equip professional

Col·laboradors externs
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Dades econòmiques 
2021

12.
Els nostres comptes estan auditats. Podeu trobar l’informe 
d’auditoria complet a la nostra pàgina web.

www.ccfundacions.cat

Liquidació pressupost 2020 2021 Pressupost 
2021

Ingressos quotes associats 299.774,38€ 312.286,88€ 312.331,87€

Formació 11.540,00€ 22.425,00€ 6.000,00€

Patrocinis 11.000,00€ 11.800,00€ 10.000,00€
Total ingressos 322.314,38€ 346.511,88€ 328.331,87€

Personal 228.635,54€ 236.438,12€ 232.676,50€

Lloguer i Reparacions 33.123,01€ 30.994,06€ 31.784,84€

Comunicació interna i externa 18.379,19€ 18.000,61€ 17.424,00€

Jornades i seminaris (Formació) 5.535,53€ 8.206,95€ 6.000,00€

Amortització 6.782,93€ 6.483,83€ 7.243,83€

Comissions de Treball i Actes 
Institucionals

6.324,40€ 3.901,27€ 2.100,00€

Serveis Jurídics i Auditoria 4.477,04€ 6.958,80€ 6.900,00€

Despeses diverses 1.575,44€ 634,96€ 1.000,00€

Subministraments i Telecomunicacions 9.065,76€ 9.540,40€ 7.970,00€

Publicacions i material corporatiu i 
d’oficina

3.516,59€ 544,98€ 300,00€

Relacions corporatives i OdF 3.545,43€ 4.384,04€ 3.000,00€

Nous Projectes 8.570,62€ 10.142,16€ 13.000,00€
Total despeses 329.531,48€ 336.230,18€ 329.399,17€
Resultat activitat -7.217,10€ 10.281,70€ -1.067,30€

Ingressos financers 35,95€ 19,78€ 20,00€

Despeses financeres 237,03€ 247,90€ 250,00€
Resultat financer -201,08€ -228,12€ -230,00€

Ingressos extraordinaris 0,00€ 0,00€ 0,00€

Despeses extraordinàries 0,00€ 0,00€ 0,00€
Resultat extraordinari 0,00€ 0,00€ 0,00€
Excedent de l’exercici -7.418,18€ 10.053,58€ -1.297,30€
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Balanç de situació 31/12/2021 % 31/12/2020 %

Actiu

A) Actiu no corrent 127.528,90€ 67% 134.012,73€ 76%

I.Immobilitat intangible 6.662,51€ 9.671,08€

II.Immobilitat material 10.666,39€ 14.141,65€

V.Inversions financeres a llarg 
termini 110.200,00€ 110.200,00€

B)  Actiu corrent 63.646,25€ 33% 42.984,50€ 24%

III.Deutors 141,67€ - €

VII.Tresoreria 63.504,58€ 42.984,50€

Total actiu 191.175,15€ 100% 176.997,23€ 100%

Patrimoni net i passiu

A) Patrimoni net 171.889,06€ 90% 161.835,48€ 91%

A-1) Fons Propis

I. Capital 46.194,68€ 46.194,68€

V. Resultats exercicis antriors 115.640,80€ 123.058,98€

VII. Resultat de l’exercici 10.053,58€ -7.418,18€

C) Passiu corrent 19.286,09€ 10% 15.161,75€ 9%

Total passiu  191.175,15€ 100% 176.997,23€ 100%
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Fundacions associades 
a 31/12/2021

13.

Som 703 fundacions

• 17 Foundation

• 1957

• A. Bosch

• Abadia de Montserrat 
2025

• Abertis

• Acció Baix Montseny

• Acció per l’Educació

• Acció Social Infància 
(FASI)

• Acció Solidària Contra 
l’Atur

• ACE. Institut Català de 
Neurociències Aplicades

• ACIDH

• Acollida i Esperança

• Adana

• ADESMA

• Adimir

• ADIS

• Adolfo Montaña Riera

• Affinity

• AGBAR

• Agromediterrània

• Agrupació

• Aigües de Manresa-Junta 
de la Sèquia

• Ajuda a la Vellesa

• Ajuda i Esperança

• Ajudant Ajudar

• Alba Futur

• Albà-Hospital de Sant 
Miquel

• Aldees Infantils SOS de 
Catalunya

• Ales i Arrels

• Alícia, Alimentació i 
Ciència, F.P.

• Alive Fundació

• Alosa

• Althaia, Xarxa Assistencial 
de Manresa

• Alumni UAB

• Alverna

• Alzheimer Catalunya

• Amàlia Soler

• Amics de la Gent Gran

• Amics de l’Hospital del 
Mar

• Amics del MNAC

• Amigos de Nazaria Ignacia 
“ANI”

• Ampans

• Ana Ribot

• Anespro

• Anna Ravell Barrera

• Anne

• Antiga Caixa Sabadell 
1859

• Antigues Caixes Catalanes

• Antoni Serra Santamans

• Antoni Tàpies

• Apip-Acam

• ARED

• Aroa

• Arqueològica Clos

• Artur Martorell

• Arxiu Tobella - Terrassa

• Asil Vilallonga

• Aspasim-Vicenta Verdú
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• Aspronis

• Assistència i Gestió 
Integral (AGI)

• Assistencial de Mútua de 
Terrassa

• Astres

• Ateneu Sant Roc

• Auditori Palau de 
Congressos de Girona

• Aula Escola Europea

• Auren

• Autisme Guru

• Autònoma Solidària

• Avan

• Avedis Donabedian

• Avismón-Catalunya

• Badalona Capaç

• Balonmano Granollers

• Banc dels Aliments

• Banc Sabadell

• Bancària Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona

• Barbosa&Petit

• Barcelona Centre de 
Disseny -BCD-

• Barcelona i Família

• Barcelona Mobile World 
Capital Foundation

• Barcelona Olímpica

• Barcelona Zoo

• Barnola Vallribera, Sant 
Josep

• Barraquer

• Bayt Al-Thaqafa

• BCN Formació 
Professional

• Benèfica Assís

• Benèfica Maria Raventós

• Benèfico-Assistencial 
Casanovas-Sansa

• Benito Menni

• Benjamin Franklin

• Betània Patmos

• BIST- The Barcelona 
Institute of Science and 
Technology

• Blanquerna

• Bonanova

• Boscana

• Bosch Aymerich

• Bosch i Cardellach

• Bosch i Gimpera

• Burriac

• Caixa d’Enginyers

• Campus Arnau d’Escala

• Campus Docent Sant 
Joan de Déu, Fundació 
Privada

• Can Palet-Ca n’Anglada

• Candi Granés Campasol

• Canpedró

• Care-All Foundation

• CARES

• Carl Faust-Estació 
Internacional de Biologia 
Mediterrània

• Carta de la Pau dirigida a 
l’ONU

• Carulla

• Casa Asil de Sant Andreu 
de Palomar

• Casa Asil Parroquial de la 
Immaculada

• Casa de la Música del 
Gironès

• Casa de Misericòrdia de 
Barcelona

• Casa d’Empara

• Casa Pairal

• Casa Sant Josep de 
Tarragona

• Casal de Curació

• Cassià Just

• Castell de Peralada

• Catalana

• Catalana Alejandre

• Catalana Cet10

• Catalana de Futbol

• Catalana de Pneumologia

• Catalana de 
Transplantament

• Catalana d’Hemofília

• Catalana Espavila

• Catalana per a la Recerca 
i la Innovació

• Catalana per a l’Esport
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• Catalana Síndrome de 
Down

• Catalunya Cristiana

• Catalunya Cultura

• Catalunya Religió

• Catalunya, Fons, Fundació 
Privada Catalana

• Catalunya-La Pedrera

• Cavall Fort

• Caviga

• CECOT Persona i Treball

• Cemcat

• Centre Assistencial i d’ 
Urgències

• Centre Català de 
Solidaritat

• Centre de Producció 
Artística i Cultural Palo 
Alto

• Centre de Regulació 
Genòmica

• Centre d’Estudis de 
Parla Catalana - Institut 
Ramon Muntaner

• Centre Internacional de 
Música Antiga-CIMA

• Centre Mèdic Psico-
Pedagògic d’Osona

• Centre Obert Joan 
Salvador Gavina

• Centre Tecnològic de 
Telecomunicacions de 
Catalunya

• CEO del Maresme

• Cercle d’Economia

• Cercle Tecnòlogic de 
Catalunya (CTECNO)

• Champagnat

• CHM Salut Mental

• Ciència en Societat

• Cipo

• CIT-UPC

• Ciutat de Granada, 131

• Ciutat de Valls

• Ciutat de Viladecans

• Cívica Esperanzah

• Claror

• Clavel

• Clerch i Nicolau

• Climent Guitart

• Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

• Club Esportiu Laietà

• Club Natació Sant Andreu

• CODESPA Catalunya

• Col·legi Bosch

• Colisée

• Collserola

• Comtal

• Concepció Juvanteny

• Congost-Autisme

• Congrés de Cultura 
Catalana

• Conservatori del Liceu

• Contorno Urbano

• Coravant

• Corresponsables

• Cottet-Mor

• CPB Doctor Fàbregas

• Creativa Catalònia

• Creu Groga

• Cuatrecasas

• Cultural Caixa de Terrassa

• Cultural Fran Daurel

• Cultural Hostafrancs

• Cultural IPSI

• Cultural Meritxell

• CyO

• Damm

• Daniel Bravo Andreu

• de Cultura i Promoció 
Social

• de Girona per la Vedella 
de Qualitat

• de Otología Dr. García-
Ibáñez

• d’Ecologia del Foc i Gestió 
d’Incendis Pau Costa 
Alcubierre

• Degà Ignasi de Gispert

• d’Empresaris de 
Catalunya FemCAT

• Deportiva de Hípica 
Adaptada Federica Cerdà

• d’Esclerosi Lateral 
Amiostròfica Miquel Valls

• Didàctica Catalunya

• Discapacitats Psíquics 
i Persones Grans, La 
Tutela
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• Disgrup

• Docència i Recerca Mútua 
Terrassa

• Doctor Ferran

• Doctor Melchor Colet

• DomusVi

• Donation & 
Transplantation Institute 
(DTI)

• d’Oncologia Infantil 
Enriqueta Villavecchia

• Dr. Joan Pujal El Rusc

• Drissa

• Duran Vall-Llosera

• EADA

• Echevarne

• Ecom

• Eduard Soler Escola de 
Treball del Ripollès

• educaBOT

• Educare Instruendo

• Educativa Flos i Calcat

• EF CLIF - EUROPEAN 
FOUNDATION FOR THE 
STUDY OF CHRONIC 
LIVER FAILURE

• Eina

• El Llindar

• El Maresme

• El Milà

• El Molí de Puigvert

• El Solà

• El Somni dels Nens

• El Xiprer Vallès Oriental

• Elisava

• Elizalde

• Els Joncs

• Els Pepitus Gay-Robert

• Els Tres Turons

• EMI-Manresa

• Emmaús Obra Solidària

• Enciclopèdia Catalana

• Engrunes

• Episteme

• Equilibri

• Ernest Lluch

• ESADE

• Esclat Marina

• Esclerosis Múltiple

• Escola Cristiana de 
Catalunya

• Escola d’Osteopatia de 
Barcelona

• Escola Municipal d’Arts i 
Oficis

• Escola Pia Pare Joan 
Profitós

• Escola Superior de 
Comerç i Distribució 
(ESCODI)

• Escola Superior de 
Música de Catalunya - 
ESMUC

• Escoles Garbí

• Escoles Parroquials

• Escoles Universitàries 
Gimbernat

• Escolta Josep Carol

• Escoltes i Guies

• Escuela Suiza

• ESERP

• Esmen

• Espai Natura i Joventut

• España Salud

• Esperança

• Espigoladors

• Esportiva Camprodon

• Esportiva Terrassa FC

• Esportsalus

• Espriu

• Esquerdes S.F

• Estela per a la 
Discapacitat

• Estimia Barcelona

• Esvedrà

• Ètnia Barcelona

• Eulàlia Torras de Beà

• Eurecat

• EuroPACE

• Eveho

• F.C. Barcelona

• Factor Humà

• Família i Benestar Social

• Família Vila Saborit

• FamíliaTorres

• Fàtima

• Fent Vida
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• Ferrer Sustainability

• Fertty

• Festa Major de Gràcia

• Festival de Cinema de 
Girona

• FIATC

• FIDMAG Germanes 
Hospitalàries Research 
Foundation

• Finestrelles

• Folch i Torres

• Foment de l’Habitatge 
Social

• FoodCultura

• Formació i Treball

• Formación y Futuro

• Fòrum Ambiental

• FOSSENENS

• Foto Colectania

• Foundawtion

• Francesc Pujols i 
Morgades

• Fundesplai, Fundació 
Catalana de l’Esplai

• FUNITEC

• Futbol Badalona

• Futura Local

• Galatea

• Gandara

• García Fossas

• Gasol Foundation

• Gaspar Espuña-CETT

• Gastroenterologia Dr. 
Francisco Vilardell

• Gentis

• Germà Tomàs Canet

• Germans Vila Riera

• Germina

• Gestió Sanitària de l’ 
Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau

• Ginesta

• Girbau

• Gran Teatre del Liceu

• Gremi de Flequers de 
Barcelona

• Gremibaix

• Grup Qualitat

• Grup Set

• Grup Sifu

• Guasch-Coranty

• Guillem Viladot “Lo 
Pardal”

• Hàbitat 3 Tercer Sector 
Social

• Hàbitat 8 Impuls

• Hàbitat Solidari de Calella

• Herminio Tudela

• Hervás Amezcua para las 
Artes

• Hestia

• Història del Disseny

• HiTT

• Hospital Asil de Pobres 
i Malalts de Torrella de 
Montgrí

• Hospital Clínic Veterinari 
UAB

• Hospital de Campdevànol

• Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau

• Hospital de l’Esperit Sant

• Hospital de Palamós-
Serveis de Salut 
Integrats Baix Empordà

• Hospital de Puigcerdà

• Hospital de Sant Celoni

• Hospital de Sant Pau i 
Santa Tecla

• Hospital Evangèlic

• Hospital Joan XXIII de 
Tarragona

• Hospital Pere Màrtir 
Colomés

• Hospital Sant Jaume i 
Santa Magdalena

• Hospital Sant Joan 
Baptista de Sitges

• Hospital Sant Pere Claver

• Hospital Universitari Vall 
d’Hebron Institut de 
Recerca (VHIR)

• Hospital-Asil de 
Granollers

• Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes de 
Barcelona

• Humanitària pel Tercer i 
Quart Món Dr. Trueta

• i2CAT, Internet i Innovació 
Digital a Catalunya

• Ibn Battuta
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• Icària Iniciatives Socials

• Idea, per la Millora Social 
d’Infants i Famílies

• IGF

• Ilersis

• Iluro

• Ilusiones® / Make-a-
Wish® Spain

• Imancorp Foundation

• Imatge i Autoestima

• IMFE Mas Carandell

• Impuls

• Impulsa

• Indústries Gràfiques

• Infància i Família

• Infermeria i Societat

• Inform

• Instittut Social Partners

• Institució Benèfica Amics 
dels Avis - IBADA

• Institució Cultural del 
C.I.C

• Institut Borja de Bioètica

• Institut Català 
de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2)

• Institut Català de 
Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES)

• Institut Català 
d’Investigació Química 
(ICIQ)

• Institut de Bioenginyeria 
de Catalunya (IBEC)

• Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO)

• Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB 
Barcelona)

• Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep 
Carreras

• Institut de Recerca de la 
Sida Caixa-IrsiCaixa

• Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol 
(IGTP)

• Institut de Recerca 
Hospital Sta. Creu i St. 
Pau

• Institut de Salut Global 
Barcelona (ISGLOBAL)

• Institut d’Educació 
Contínua (idEC)

• Institut d’Estudis Nord-
Americans

• Institut d’Investigació 
Oncològica de Vall 
Hebron (VHIO)

• Institut Guttmann

• Institute for 
Transformational 
Leadership (IfTL)

• Integralia Vallès

• Integramenet

• Intermedia

• Internacional Josep 
Carreras

• Internacional Nut and 
Dried Fruit

• Internacional Solidaritat 
Companyia de Maria - 
FISC

• Intress para la Integración

• Investigació Sant Pau

• Isidre Esteve

• ITeC

• J. V. Foix

• Jacint Verdaguer

• Jaume Batlle Bigas

• Jaume Bofill

• Jaume Casademont

• Jaume Espona

• Jaume Rubió i Rubió

• Jeroni de Moragas

• Jesuïtes Educació

• Joan Brossa

• Joan Costa Roma

• Joan Maragall. 
Cristianisme i Justícia

• Joan Miró

• Joan Oró

• Joaquim Molins Figueras

• Johan Cruyff

• Jordi Comas i Matamala

• José I. Suñol Soler 
(Fundació Suñol)

• Josep Botet

• Josep Comaposada

• Josep Finestres

• Josep Irla

• Josep M. Fericgla
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• Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya

• Joves Cambres de 
Catalunya

• Joviat

• Jubert Figueras

• Julià Carbonell

• Junta Constructora 
Temple Expiatori Sagrada 
Familia

• Kàlida

• Kilian Jornet

• La Calàndria

• La Casa de l’Aire Roger 
Torné

• La Fageda

• La Granja, Fundació per a 
l’Educació

• La Mar Blava

• La Marató de TV3

• La Morisca de Gerri de la 
Sal

• La Nostra Llar Santa Anna

• La Roda d’Accions 
Culturals i del Lleure

• La Salut Alta

• La Xarranca, Fundació 
Socioeducativa Privada

• Lacetània

• LAR

• l’Arc, Taller de Música

• Leo Messi

• l’Espiga

• Llars Compartides

• Llars de l’Amistat 
Cheshire

• Llegat Roca i Pi

• Llibreria Les Voltes

• Lliga Catalana d’Ajuda 
Oncològica-Oncolliga

• Lluís Coromina Isern

• Lluita contra la Sida

• López Vicuña

• Lotus Blau

• Lovaas Foundation 
Fundación

• Lupus Eritematós 
Generalitzat

• Main

• Maite Iglesias Baciana

• Malalts Mentals de 
Catalunya

• Map

• Marc Viader

• Mare de Dèu de 
Montserrat

• Maria Auxiliadora

• Marianao

• Markets, Organitations 
and Votes in Economics-
MOVE-

• Martí l’Humà. Tot Conca

• Mas Albornà

• Melqur

• Mentalitat Nova

• Mercè Fontanilles

• Mercè Rodoreda

• Mercedes Armengou Riera 
(MAR)

• MIFAS

• Migranodearena

• Minerva

• MIPS, Fundació Privada

• Miquel

• Miquel Martí i Pol

• Miquel Mas Molas

• Mir-Puig

• Mona

• Montcelimar

• Montserrat Gabarró

• Mossèn Pius Bosch

• Museu d’Art 
Contemporani de 
Barcelona - FMACBA

• Museu de Puntes de Coixí

• Museu del Joguet de 
Catalunya

• Museu Picasso de 
Barcelona

• Música Simfònica i de 
Cambra

• Mútua de Propietaris

• Mútua General de 
Catalunya

• Mútua Igualadina

• Mutual de Conductors

• Mutuam Conviure

• Naturgy
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• Nen Déu

• Nexe

• Noguera

• Nostra Senyora de 
Brugués

• Nou Camí

• Nou Mil·lenni

• Nous Cims

• Nova Història

• Nuria García para la 
Infancia

• OBICEX

• Obra d’Integració Social 
(OBINSO)

• Obra Social Benèfica de 
Castellar del Vallès

• Obra Social Comunitària 
de Bellvitge (OSCOBE)

• Obra Social d’Ajuda al 
Disminuït Psíquic (OSAS)

• Obra Tutelar Agrària

• Oficis de la Carn

• Onada

• Oncovallès-Fundació 
Privada Granollers i 
Vallès Oriental contra el 
Càncer

• Òpera Catalunya

• Orfeó Català-Palau de la 
Música Catalana

• Orfeó Lleidatà

• Organisme Benèfic 
Assistencial (OBA)

• Osona Formació i 
Desenvolupament

• Osona per a la Recerca 
i l’Educació Sanitàries 
(FORES)

• Oxfam Intermón

• P i P Pizarroso

• Pagesos Solidaris

• Paliaclínic

• Para la Investigación del 
Vino y Nutrición (FIVIN)

• Parc Científic de 
Barcelona

• Parc de Recerca UAB

• Parc Taulí

• Pare Manel

• Pascual i Prats

• Pasqual Maragall per a la 
Recerca sobre l’Alzheimer

• Patronat Cultural Parera

• Patronat Ribas

• Patronato Ponsich Pro-
Enfermos y Ancianos

• Pau Casals

• Pax - Pro Damnificats 
Infantils per Mines 
Antipersones

• Pedro Salesa Cabo

• pel Foment de la Societat 
del Coneixement

• per a la Docència Sant 
Llàtzer

• per a la Fibromàlgia i 
la Síndrome de Fatiga 
Crònica

• Per a la Promoció dels 
Oficis

• per a l’Atenció a Persones 
Dependents

• per a Recerca i la 
Docència Sant Joan de 
Déu

• per la Indústria

• Pere Badia

• Pere Mata

• Pere Relats

• Pere Tarrés

• Photographic Social 
Vision

• Pimec

• Pineda, per al Foment 
i Desenvolupament de 
l’Ensenyament i de la 
Cultura

• Plegadis

• Poblenou 1924

• Politècnica de Catalunya

• Pons Rosell

• Portaventura

• Portolà

• Prat

• Princesa de Girona

• Probitas

• PROCAT

• Prodiscapacitats Fundació 
Privada Terrassenca- 
PRODIS

• proDiscapacitats 
Intel·lectuals Jacinta 
Sastrada Morelló

• Projecte Aura
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• Projecte Miranda

• ProPenedès

• ProVida de Catalunya

• Psittacus

• Pueblo para Pueblo

• Puig

• Puig d’Ossa

• Puig i Cunyer

• Puigvert

• Punt de Vista

• PuntCat

• Quatre Vents

• Quer Alt

• Quiero Trabajo

• R. Amigó Cuyàs

• Rafael Campalans

• Ramar

• Ramón Martí i Bonet 
contra la Ceguera

• Ramon Noguera

• Ramon Pla Armengol

• Reddis

• Redós de Sant Josep i 
Sant Pere

• Residència Assistencial 
de Manresa

• Resilis

• Ressons

• Revista de Catalunya

• Rinaldi

• Rivus

• Roca i Galés

• Romea per a les Arts 
Escèniques

• Roser de Maig

• Roure

• Rubricatus

• S21 del Consorci de Salut 
i d’Atenció Social de 
Catalunya

• Sadako

• Sagrat Cor de Sarrià

• Salut Barcelona

• Salut Empordà

• Salut i Comunitat

• Salut i Envelliment UAB

• Salut Mental Catalunya

• Salut Plus

• Sandra Salgado Montells

• Sanitària d’Igualada

• Sanitària Mollet

• Sanitària Sant Josep

• Sant Andreu Salut

• Sant Antoni Abat

• Sant Fructuós

• Sant Gervasi

• Sant Gregori

• Sant Ignasi

• Sant Joan Bosco

• Sant Llàtzer

• Sant Vicenç

• Santa Maria de Siurana

• Santa Susanna

• Santuario Gaia

• Savina

• Sert per la Rehabilitació 
de Nens amb 
Discapacitat

• Servei Gironí de 
Pedagogia Social (SERGI)

• Servei Solidari per a la 
Inclusió Social

• Serveis d’Atenció Tutelar 
(FUSEAT)

• Serveis de Suport

• Setba

• Social Plató

• Social Sant Ignasi de 
Loiola, Arrels Sant Ignasi

• Societats i Persones 
Responsables. Fundació 
Mullor

• Sociosanitaria i Social 
Santa Tecla

• Solidaritat UB

• Som, Fundació Catalana 
Tutelar

• Sorigué

• Sorli

• Step by Step

• Support-Girona (Fundació 
Tutelar de les Comarques 
Gironines)
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• Surt Fundació de Dones

• Taller de Músics

• Tallers

• Teatre Fortuny

• Teatre Lliure

• Tecnocampus Mataró-
Maresme

• Tennis Barcelona

• Teresa Gallifa

• Terrassa Futbol Club 1906

• Textil Algodonera

• TMB (Transports 
Metropolitans de 
Barcelona)

• Topromi

• Torras i Bages

• Torre del Palau

• Tot Raval

• Tr@ms

• TRESC

• Trinijove

• Tutelar Aprodisca

• Tutelar de l’Empordà

• Tutelar del Berguedà

• Tutelar del Ripollès

• Tutelar Fadesia, Suport 
per a l’Alzheimer

• Tutelar Santa Maria de 
Comabella - AMPANS

• Tutelar Terres de Lleida

• Ulldecona

• Una Sonrisa Más

• Unió Catalana d’Hospitals

• Unió Esportiva Vic

• Universitària Agustí Pedro 
i Pons

• Universitària Balmes

• Universitària del Bages

• Universitària Sant Joan

• Universitat Abat Oliba 
CEU

• Universitat Autònoma de 
Barcelona

• Universitat de Girona: 
Innovació i Formació

• Universitat de Lleida

• Universitat Oberta de 
Catalunya (FUOC)

• Universitat Ramon Llull

• Uriach 1838

• URV

• Uszheimer per a Malalties 
Neurodegeneratives

• Utopia

• Vaixell

• Vallès Oriental per a  
Disminuïts Psíquics

• Vall-Llobera de l’Esparra

• Vallparadís

• Vella Terra

• Via

• Vicki Bernadet

• Víctor Grífols i Lucas

• Vida y Libertad

• Vidabona

• Vila Casas

• Vilaniu per a l’Atenció a la 
Dependència

• Vinseum, Museu de 
les Cultures del Vi de 
Catalunya

• Vipassana

• Virolai

• Visión

• Viver de Bell-Lloc

• Xaloc

• Xamfrà-Sant Miquel

• Xarxa d’Espectacle 
Infantil i Juvenil de 
Catalunya

• Xarxa Oberta, Lliure i 
Neutral, Guifi.net
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Agraïments
14.

Donem les gràcies a totes aquelles persones, fundacions, entitats 
i empreses que han col·laborat per fer possibles moltes de les 
activitats que us hem explicat en aquesta memòria. 

• Els i les ponents dels actes de les comissions i els 
esdeveniments organitzats per la Coordinadora, que han 
compartit amb nosaltres els seus coneixements i la seva 
experiència de manera desinteressada.

• Fundació Caixa d’Enginyers 

• Obra Social CaixaBank

• Fundació Nous Cims

• Fundació Catalunya-La Pedrera

• Fundació Ilersis

• Fundació Orfeó Lleidatà

• Fundació Auren

• Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 

• Caixa d’Enginyers

• Philanthropy Services AG

• Busquet, Economistes, Auditors. Estudi Jurídic

• Bufet Bergós 

• Auren Barcelona 

• Zohar, Consultoria & Marketing Social

Gràcies!
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