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Senyores , 

 

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la 

Fundació Tresc (núm. 2696) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 

03/03/2021. 

 

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de 

Fundacions de la Generalitat és la següent: 

 

Presidenta 

Montserrat Cardona Iguacen 

A renovar: 13/01/2025 

  

Secretària 

Maria Pallisera Díaz 

A renovar: 13/01/2025 

  

Tresorera 

Anna Maria Roca Loubat 

A renovar: 13/01/2025 

  

Vocal 

Lídia Aldeguer Corominas 

A renovar: 13/01/2025 

  

 

Finalment, en relació a les facultats conferides a favor de la presidenta, que consten en 

l’escriptura atorgada pel  notari de Girona senyor José María Estropá Torres, en data 18 

de febrer de 2021, amb el número 162 de protocol, per procedir a la seva inscripció, cal 

que en sol·liciteu la inscripció en el Registre de Fundacions, la qual comporta el 

pagament d’una taxa l’ingrés de la qual s’ha de justificar en el moment de presentar la 

sol·licitud. 

 

 

    

Fundació Tresc 

Carrer de la Universitat de Montpeller , 12 

17003 Girona 

(Gironès) 
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A fi de mantenir actualitzat el nostre Registre, ens cal disposar del número de DNI, NIF o 

equivalent de tots els patrons. Així doncs, us demanem que ens trameteu els dels 

patrons actuals, en el cas que no ho hàgiu fet, i que tingueu present aquesta indicació 

quan en el futur es produeixin canvis en el Patronat.  

 

Atentament, 

 

 

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa 

 

M. Ángeles Pérez Hernández   

 

Barcelona, 05 de març de 2021 
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