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Fabregas Vidal, Pere

De: Coordinadora Catalana de Fundacions [info@ccfundacions.cat]
Enviado el: martes, 04 de noviembre de 2014 14:22
Para: undisclosed-recipients:
Asunto: 26 de novembre, propera reunió del Consell Assessor de la Coordinadora

  
  

  
  
Benvolgut/da amic/ga, 
  
Com recordaràs en el seu moment et vas incorporar en el Consell Assessor de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions, organisme que té per finalitat permetre acostar les opinions de les Fundacions a la Junta 
Directiva per així millorar el camí que anem construint. 
  
Encara que fa un temps que no s’ha reunit el Consell Assessor, em sembla com a nou President que pot ser 
extremadament útil en els moments actuals tenir una reunió que permeti compartir inquietuds i reflexions 
sobre la situació actual de les fundacions a Catalunya i comentar els darrers esdeveniments i canvis que es 
poden preveure en el marc legal de les nostres institucions, i sobre els camins de possible recorregut futur. 
  
Per tot això, em complau invitar-te a la reunió del Consell Assessor que se celebrarà el dia 26 de novembre 
de 2014, a la Fundació Cercle d’Economia (Provença, 298), començant a les 12 hores, amb l’Ordre 
del Dia que acompanyem. La reunió durarà unes dues hores. 
  
Quedo a la vostra disposició tant personalment, com en el correu electrònic: pfabregas@ccfundacions.cat 
  
Cordialment, 
  

 
  
Pere-A. Fàbregas 
President 
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ORDRE DEL DIA 
  

  El moment de les Fundacions 

         Les Fundacions a Catalunya 

         La imatge a la societat 

         L’allau legislatiu 
  La Coordinadora 

         Política de comunicació 

         Política de transparència 

         El coneixement del sector 

         La dinamització de les Fundacions 
  Les Fundacions, camins de millora i Inquietuds de futur 

         La transparència 
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         El finançament 

         La funció social 
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______  
  
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, l'informem que si no desitja rebre més notícies, pot donar-se de baixa del nostre  servei  
responent aquest missatge indicant en l'assumpte: "Baixa".  
  


