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Miquel Àngel Sirera (CCFundacions) [msirera@ccfundacions.cat]
lunes, 11 de abril de 2016 13:38
Pere A. Fàbregas
Segon Esmorzar de Presentació de la Coordinadora

Esmorzar de Presentació de la Coordinadora - 12 d'abril

La Coordinadora Catalana de Fundacions, creada fa més de 30 anys, és una organització
de segon nivell amb més de 500 fundacions associades que representa i defensa els
interessos d’aquest col·lectiu davant l’Administració, la societat i els mitjans de comunicació.
A més, ofereix serveis d’assessorament, activitats, informació i formació específics als seus
membres i facilita el coneixement mutu i la relació entre les fundacions associades.
Per estrènyer la relació entre les fundacions i per a un millor coneixement de les seves
activitats, la Coordinadora institueix aquest any una nova iniciativa, consistent en un
Esmorzar de Presentació per donar la benvinguda a les fundacions catalanes constituïdes
recentment, així com a d’altres no associades amb què hem tingut contacte darrerament i a
les que no van poder venir a la primera trobada a començaments de març.
La finalitat d’aquesta reunió és, precisament, afavorir aquesta interrelació i coneixement
entre les fundacions i de l’ampli món de les fundacions en general.
En vista de la bona acollida de la primera trobada, ens plau convidar-vos a aquesta segona
edició de l’esmorzar que realitzarem el proper dimarts 12 d’abril de 9:15h a 11:00h del
matí a la nostra seu, al carrer Pau Claris, 167 pral. 2a B de Barcelona.

PROGRAMA ESMORZAR 12 D'ABRIL
9:15h-9:35h Recepció, acreditació i entrega de documentació.
9:35h-10:00h Benvinguda del President de la CCF, Pere-A. Fàbregas
10:00h-10:20h Presentació de les fundacions presents i exposició de les
seves finalitats i objectius.
10:20h-10:50h Presentació de la CCF i de l’equip humà, per Alba Molas,
Gerent de la CCF
10:50h - 11.00h Cloenda.
Preguem adreceu aquest correu a la persona més adient de la vostra Fundació. Cal que ens
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confirmeu la vostra assistència en el següent enllaç: inscripció
Confiant en tenir l’oportunitat de saludar-vos personalment el proper 12 d'abril, us saluda
ben cordialment,

Pere- A. Fàbregas Vidal
President de la CCF
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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 a aquest missatge indicant en l'assumpte: "Baixa".
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