
Volem una Vall on  
tothom hi pugui viure,  

treballar i ser feliç!



El mes de maig del 2022 va néixer la Fundació Comunitària 
de la Vall de Camprodon (FCVC), com una fundació legal-
ment establerta i amb molts ànims de donar-hi continguts. 

El propòsit de la FCVC és potenciar, donar suport i impulsar 
les persones i els projectes econòmics, socials, culturals i 
ambientals de la comunitat, a partir d’iniciatives i projectes 
innovadors que dinamitzin de manera sostenible i resilient el 
nostre territori, la Vall de Camprodon.

La FCVC s’ha creat amb un capital fundacional de més de 
30,000€ obtinguts de manera molt diversificada de donants 
particulars, empreses, fundacions i associacions.

Benvinguts a la Fundació 
Comunitària de la Vall  
de Camprodon



La Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon 
es va crear amb l’ajuda del Programa de suport 
a la constitució de fundacions comunitàries de 
l’Associació Espanyola de Fundacions (AEF) amb 
el suport de la Charles Steward Mott Foundation 
(Estats Units), que ajuda al cofinançament de les 
despeses de funcionament del primer any, una 
vegada constituïda la Fundació.

A partir de l’estiu del 2022 la FCVC es llança a la 
fase d’execució i consolidació, en la que l’estruc-
tura de la Fundació està preparada per desplegar 
l’activitat en la comunicació i en les estratègies 
de captació de fons i de promocionar les accions 
inicials, que es multiplicaran en el futur.

Si vols fer una donació ho pots fer al compte 
de FCVC a la Caixa, però és molt important que 
consideris que es faci periòdicament. Hi ha una 
important desgravació fiscal: d’una donació de 

200 euros, els primers 150 euros tenen una des-
gravació del 80% i els restants 50 del 35%. 

Nosaltres et farem arribar un certificat de des-
gravació de l’impost sobre la renda corresponent 
a l’aportació solidària que, durant l’any.

Esperem que vulguis col·laborar amb la FCVC tant 
ara com en el futur, com a voluntari o com a do-
nant i que facis arribar les teves idees i preocu-
pacions a qualsevol dels membres o al nostre 
correu electrònic:

fcvalldecamprodon@gmail.com

Necessitarem moltes ajudes i propostes per tal 
que aquest projecte esdevingui una gran realitat. 

Volem que la FCVC sigui de tots i per tots els que 
vivim i estimem la Vall.

Constitució i 
funcionament



El primer és l’obtenció de fons, basat en la pro-
moció de la filantropia local i la cerca de fons 
d’entitats privades i públiques. Es vol que hi hagi 
participació de moltes persones i entitats, sense 
cap gran promotor i que hi hagi forta implicació 
de molta gent.

El segon és el suport a iniciatives de tota mena 
promogudes per persones, associacions i enti-
tats socials, en diversos àmbits de l’acció social 
i la innovació i especialment ajudant a joves a 
poder viure i treballar a la Vall, dignificant el pa-
per de la gent gran, promocionant la pagesia,  
la industria i el turisme, i donant suport a inicia-
tives en l’educació, l’art, la cultura, el paisatge 
i la biodiversitat. 

De fet, a les fundacions comunitàries no hi ha 
una causa concreta, sinó que són les causes que 
escull la pròpia comunitat les que són impulsa-
des. Per això a la FCVC estem oberts a propos-
tes i suggeriments.

Les accions
Accions en forma d’iniciatives de 
tota mena promogudes per perso-
nes, associacions i entitats socials 
de la Vall.

Els reptes
Millorar la qualitat de vida i benestar 
de les persones de la Vall

Eixos 
d’actuació



La FCVC compta entre els seus impulsors i com a membres del Patronat 
de la FCVC amb dotze membres que han estat i estan vinculats a un 
ampli ventall d’activitats econòmiques, socials, benèfiques, culturals i 
intel·lectuals de la Vall i aporten una forta capacitat de gestió, difusió 
i promoció:

Maria Teresa Guillaumes. Salvador Mas de Xaxàs, Anna Puixeu, Josep 
Reixach, Lourdes Cros, Jaume Bertranpetit, Claudia Garcia-Nieto, Maria 
Rosa Güell Rous, Marià Ramon Morer, Fernando Vila, Maria Puigmal i 
Xavier Rigat.

El nostre
equip



Dades bancàries:
Beneficiari: Fundació Comunitària Vall Camprodon
Número de compte (IBAN): ES85 2100 0118 3102 0033 9502
Entitat: CAIXABANK, S.A.
Cal indicar el nom, DNI i correu electrònic per tenir el contacte posterior.

C/València 2, 17867 Camprodon
Telèfon:+34 621267461

www.fcvc.cat
fcvalldecamprodon@gmail.com

1 Son organitzacions no lucratives

2 Son entitats locals i col·laboratives

3 Escolten a la seva comunitat en general

4 Ajuden i cohesionen a les organitza-
cions socials i associatives del territori 
de la seva comunitat

5 Analitzen totes les necessitats i les 
oportunitats

6 Tenen la finalitat de reforçar i articular 
la comunitat on treballen

7 Canalitzen recursos i competències 
per a la resolució de necessitats i inicia-
tives d’interès comú en la comunitat

8 Ajuden sobretot persones, però tam-
bé empreses, associacions i institucions 
a millorar la vida a la seva comunitat

9 Fomenten que hi hagi donants per 
aportar recursos

Les fundacions 
comunitàries


