MEMÒRIA 2015



Introducció i objectius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3



Estructura de l'Entitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5



Descripció de les activitats realitzades durant el 2015. . . .
 Àmbit Famílies
 Àmbit Cooperació

6



Centre maternoinfantil (Muketuri). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10



Informe de gestió. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19



Comptes anuals 2015 i Pressupost 2016. . . . . . . . . . . . . . . .
 Balanç de situació 2015
 Compte de pèrdues i guanys 2015
 Pressupost econòmic 2016

22

2

MEMÒRIA 2015

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
La junta d'AFNE, amb una part dels membres renovada respecte a l’exercici anterior, ha
continuat el treball de l’any 2014 i ha intentat fomentar bàsicament activitats que
permetin aconseguir els recursos econòmics suficients per poder continuar la
col·laboració en el projecte de cooperació de Muketuri i també dotar a l'associació
d'instruments que li permetin consolidar els objectius pels quals es va constituir, mitjançant
el creixement sostenible de les activitats ja consolidades o poder fer-ne de noves.
S’ha volgut continuar l’impuls donat a l'associació millorant les activitats i consolidant-les,
professionalitzar els temes de gestió, millorar el servei als socis i sòcies i mantenir la línia
d’actuació pel que fa a la cooperació.

Objectius proposats i assolits durant el 2015, que s'han de potenciar en el 2016:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

S'ha donat més difusió i visibilitat a l’associació.
Mantenir la comunicació amb els associats i finalitzar la renovació de la web.
Seguir amb els serveis d'atenció i ajuda a les famílies associades.
Continuar promovent una imatge positiva d'Etiòpia, amb la col·laboració d'altres
associacions i/o ONG.
Mantenir la col·laboració amb el projecte de Muketuri, Etiòpia; a més de fer
aportacions econòmiques a partir de les quotes dels socis, també organitzar activitats
diverses que permetin recaptar fons per al centre.
Fomentar activitats que potenciïn els valors d'esforç i superació a través de l'esport
mitjançant:
6.1 La difusió del documental Town of Runners, participant en l’activitat de
l’IBE «Esports de pel·lícula», a través dels centres d'ensenyament de secundària.
6.2 L’organització de la 3a cursa solidària AFNE a la carretera de les Aigües, amb una
nodrida participació, llur èxit, va permetre aconseguir diners suficients per a la
construcció d'un pou d’aigua a l'entrada del poble de Muketuri. La propera
edició, que serà ja la 4a., tindrà com a objectiu obtenir recursos per llibres i
material escolar pel centre materno infantil de Muketuri.
S'han potenciat les activitats iniciades els anys anteriors :
7.1 Classes d’amhàric.
7.2 Colònies d’estiu.
7.3 Espai AFNE, amb conferències i xerrades de temes centrats amb el mon de la post
adopció.
7.4 Concerts i musicals solidaris.
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8.
S'ha seguit donant suport postadoptiu a les famílies que volen fer el viatge de
retorn, i s'ha formalitzat un conveni amb una advocada especialista en mediació,
assessorament i coaching en l'ampli mon de l'adopció.
9.
S'ha iniciat una campanya de captació de nous socis i d'ampliació de les quotes
dels actuals, aprofitant els avantatges de la nova legislació fiscal en materia de
donacions, que cal donar-li continuitat durant l'any 2016.
10. Per obtenir ingressos suplementaris a les altres activitats, s'ha seguit amb:
10.1 La venda de loteria de Nadal i de la Grossa de Cap d'Any.
10.2 I també amb la venda de productes diversos en les paradetes dels actes que
s’organitzen: polseres, buffs, samarretes, objectes fets amb les banderoles de
publicitat del concert de Gospel, fotografies de la cursa, DVD de Town of
Runners, etc.
11. S'ha avançat molt en el tema dels seguiments postadoptius, gràcies al diàleg entre
l’ICAA i la comissió de seguiments d'AFNE. Cal seguir treballant-hi per millorar el procés
i anar informant les famílies dels canvis que es vagin fent.
12. S'ha començat a participar en les convocatòries d'ajuts i subvencions per aconseguir
finançament extern. Caldrá potenciar en el futur aquesta font d'ingressos, esencial
per poder seguir amb l'ajuda, desenvolupament i cooperació de projectes solidaris
destinats a Etiòpia.
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2. ESTRUCTURA DE L'ENTITAT
2.1 PERSONAL
AFNE té un local llogat situat a Av Diagonal 365 1r 2a de Barcelona, que comparteix
amb altres associacions sense ànim de lucre i tenim contractada una persona polivalent,
que treballa per a l'associació durant 30 hores a la setmana.
A més de les tasques d’administració de l’associació, s’ocupa de l’atenció personal
amb els socis, de la gestió de rebuts, contactes amb altres associacions i institucions,
tràmits bancaris, forma part de la Junta directiva i dóna suport de tota mena en les
activitats organitzades per l’associació.
Actualment, l’associació també té contractat a hores un professor d’amhàric

2.2 SOCIS
La Junta, formada per socis voluntaris, es reuneix habitualment un cop al mes, organitza
i fa un seguiment de les activitats, en proposa de noves, col·labora en la gestió del dia
a dia, atén consultes…; en resum: manté activa l’associació.

Actualment, l’entitat compta amb 326 socis, entre adoptants i col·laboradors.
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3.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL 2015
3.1 ÀMBIT FAMÍLIES
Atenció i assessoria a les famílies associades
S'ha dut a terme gràcies a la dedicació voluntària dels membres de la junta d'AFNE
i de les persones que han estat treballant en la gestió del dia a dia.
Atenció i resposta a consultes diverses sobre adopció, concretament a Etiòpia.
Assessoria i difusió sobre el viatge de retorn.

Seguiments postadoptius
Assessoria i consulta amb l’ICAA sobre els seguiments postadoptius. La comissió
formada per Teresa Berni, Assumpta Riba, Anna Canals i Enric Mor, han continuat les
entrevistes amb els representants de l’ICAA per aconseguir els canvis sol·licitats en
la carta aprovada en assemblea i signada per més de cent cinquanta famílies. Hi
ha hagut un parell de canvis molt significatius:
En primer lloc, s’han establert per normativa els ajuts a les famílies amb dificultats que
no poden pagar els seguiments.
En segon lloc, s’està estudiant la possibilitat que a partir de certa edat, l’informe de
seguiment el pugui redactar la família.
Aquest 2015 hem tingut tres reunions: al gener, al juny i al novembre. En totes hem
exposat les nostres peticions i hem anat aconseguint petits progressos. Actualment
estem pendents d’una propera reunió per parlar de la darrera proposta (informe de
seguiment fet per les famílies).
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Assessoria jurídica
El 2015 s’ha signat també el conveni de col·laboració entre l’associació i el despatx
de l’advocada i mediadora familiar Montserrat Tur i Racero.
Comunicació
S’ha mantingut contacte amb els socis mitjançant diferents canals: web, correu
electrònic, facebook, twitter…
A través d’aquestes vies els ha arribat informació del centre, de les activitats de
l’associació, de la projecció d’Afne, dels esdeveniments relacionats amb Etiòpia,
l’adopció, la cooperació, publicacions, actes d’altres entitats, etc. Tot i així, aquest
any la comunicació bàsica ha estat a través del correu electrònic, el facebook (una
mica menys per twitter) i el web. S’ha començat a treballar per la renovació de
l’estructura i les informacions del web. Es continuarà per a l’any que ve i es proposa
externalitzar aquesta feina.
AFNE ha estat present en diferents mitjans de comunicació per parlar sobre
l'adopció i postadopció i també per parlar de l’esport, amb motiu de la 3a cursa
solidària organitzada per l’associació, el 7 de juny, així com pel musical solidari,
"Something's coming", celebrat a la sala Luz de Gas, amb els cantants Joan Vazquez
i la Nina, entre altres, i el concert de Gospel amb The Gospel Viu Choir a l'Auditori
AXA.

Promoció d'una imatge positiva d'Etiòpia
S’ha promogut el vincle dels nens, nenes i joves adoptats amb el seu país d'origen.
S’han continuat publicant notícies i informacions a la web que busquen promoure
la imatge positiva d'Etiòpia
S’ha intentat contactar amb el grup de joves que actualment es va trobant i s’han
aportat diverses possibilitats d’acostament: socis júnior, ajudar-los en l’organització
d’algunes de les activitats que volen portar a terme, oferir-los suport en el que fan…

Classes d’amhàric
Aquest curs 2015-2016 s’han iniciat, per quarta vegada, les classes d'amhàric el mes
d’octubre. S’ha format un grup d’alumnes adults amb el professor: Haile Fàbrega
Martín. Es fan cada dijous i duren una hora i mitja.
Aquest any s’hi ha incorportat un perfil nou d’alumnes: persones que volen viatjar a
Etiòpia.
De moment, la valoració és molt positiva: el grup és reduït i s’hi pot treballar molt bé.
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Colònies
Les colònies d’estiu d’AFNE ja són una activitat plenament consolidada. Com ja és
habitual, durant l'última setmana de juny es van celebrar les quartes colònies a la
casa de Roques Blanques, a Ribes de Freser. Hi van assistir un total de 10 nens i nenes
d'entre 6 i 14 anys.

Aquest any, les colònies van acabar amb l’assistència de les famílies dels nens i les
nenes, que van compartir activitats lúdiques (jocs, taller de polseres, d’escriptura
amhàrica…) i un audiovisual i tothom s’ho va passar molt bé. Hi va haver un alt grau
de satisfacció, tant dels nens i les nenes com dels pares i les mares.
Es van crear lligams i el grup de famílies han continuat el contacte després de les
colònies i han fet altres activitats juntes.
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Trobades
Després d’uns anys sense fer aquesta activitat, arran de les peticions a l’assemblea
de l’any passat, s’han reprès les trobades familiars.
L’any 2015 se’n van fer dues; una el 19 d’abril a Mura i una altra el 25 d’octubre a
Can Vilalta, a Moià.
 Trobada 19 d’abril a Mura
Hi van assistir 48 persones. Vam compartir una caminada curta, apta per a tots els
assistents, la visita al poble, el dinar i alguns audiovisuals sobre les activitats de
l’associació.
I el més important: el diàleg entre les famílies.

Va ser un dia molt agradable de convivència i diversió.
 Trobada 25 d’octubre a Moià

Hi van assistir 67 persones. Al matí es van fer jocs (karts, laberint, planetari…), vam
compartir el dinar i a la tarda tots els interessats van poder parlar sobre dos dels
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temes que més interessen a les famílies: el viatge de retorn (i de coneixement dels
orígens) i els seguiments postadoptius.
De nou, el més important va ser l’intercanvi entre famílies.
El dia va ser molt agradable, els petits s’ho van passar d’allò més bé i tothom va
tornar amb ganes de repetir l’experiència.

3.2 ÀMBIT COOPERACIÓ
Projecte de Cooperació: centre maternoinfantil de Muketuri
Durant l'exercici 2015 s’ha mantingut el conveni signat amb el centre maternoinfantil
de Muketuri, dirigit per Lourdes Larruy.
A més de les aportacions que cada trimestre fa AFNE pel manteniment del centre,
de l'ordre de 7.750 euros, s'han canalitzat paralelament altres recursos destinats a la

construcció de pous d'aigua, un d'ells gràcies a l'ajuda del Club Muntanyenc de
Sant Cugat del Vallés i un altre gràcies als resultats positius de la 3a. cursa solidària
d'AFNE.
Els diners que envia AFNE cada trimestre al centre, es destinen a la formació de les
mares, l’alimentació, educació i assistència dels nens i nenes, la cura dels horts, el
manteniment d’una aula d’educació especial…
En el darrer trimestre de 2015, per acord de la Junta, i atesa la situació econòmica i
financera de l'Associació, només es va enviar el 30% de l’import compromès, per no
desviant se del pressupost total aprovat en la darrera Assemblea de socis. Si be al
final, entre aportacions pel manteniment del centre i aportacions per pous d'aigua
es va poder contribuir amb el mateix import que l'any passat, d'uns 28.000 euros.
En el futur hi ha la voluntat de mantenir aquest ajut, sempre i quan els ingressos per
quotes de socis siguin equivalents als obtinguts en els darrers anys.
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INFORME DEL CENTRE
Lourdes Larruy va enviar informació sobre el centre que incorporem a aquesta
memòria.
INFORME DEL CENTRE MATERNOINFANTIL MUKETURI 2015

Per Lourdes Larruy, directora
El curs escolar 2015, de gener a juliol, van estar escolaritzats 298 nens i nenes.
D’aquests, un total de 106 van passar a la primària.
Al setembre va començar el nou curs escolar 2015- 2016 amb un total de 319 nens i
nenes. N’hi va haver 25 que no s’hi van poder inscriure per falta d’espai.
 Comitè de pares
El comitè de pares de família, escollits democràticament per tots els pares, es va
crear el setembre de 2014. Està format per 4 homes i 5 dones i es va reunir, el passat
curs, cada dos mesos per anar comentant la marxa del dia a dia del centre. Al febrer
de 2015, va voler reconèixer el treball fet a Muketuri durant aquest temps i incentivar
els treballadors que fan millor el seu treball. Per això van organitzar una cerimònia i
hi van convidar tots els pares.
En la celebració d'aquesta ceremònia, van voler premiar la constància i la bona
feina feta pels treballadors i les missioneres. La cerimònia va ser molt bonica, els pares
varen voler reconeixer la seva feina, no només a l’escola, que és el que coneix la
comunitat, sinó també els pous, preses, les ajudes a persones malaltes, als desnodrits,
l’aula d’educació especial i els cursos d’agricultura.
Les families que també col·laboren en el manteniment i neteja del centre, els
divendres de cada setmana, també contribueixen amb l'aportació económica de
30 birrs per nen/nena al mes.
Hi han 27 famílies que no poden pagar aquesta aportació mensual i en aquests
casos es presten per fer la neteja diaria del centre.
 Hort i cursos d’agricultura
Aquest any s’han organitzat tres cursos d’agricultura per a les mares del centre i en
altres poblats: un al centre de Muketuri, un altre en el poble de Rob Gebeya i un
altre a Igukura, a 13 i 17 km respectivament de Muketuri. En aquests cursos les mares
aprenen a conrear un hort familiar, a fer compost, a cuinar productes de l’horta, i
coneixements de nutrició i salut infantil. Al final de cada curs, les dones es queden
amb les eines i se’ls donen llavors per plantar verdures, hortalisses i arbres fruiters,
principalment pomeres..
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Les mares han vist com a l’hort del centre es produeixen totes les hortalisses, verdures
i tubercles que mengen els nens.
Actualment es produeixen cebes, alls, pastanagues, bledes, cols, remolatxa,
carbassons i patates. També s’han recollit pomes.
Gràcies al reg per goteig instal·lat l’any passat els horts han millorat la quantitat i la
qualitat de la producció.
 Activitats formatives amb treballadors i activitats amb els nens
El mes de gener es va organitzar la celebració del Nadal amb els infants i els
treballadors. Els nens van representar el naixement de Jesús. Hi va haver activitats
amb tots els nens i les nenes perquè entenguessin el sentit d’aquesta festa i després
van menjar tots al pati.
Durant el primer trimestre del 2015, el grup de mestres voluntàries xilenes van fer
tallers amb les mestres del centre en les àrees d’expressió corporal, música, conta
contes, expressió artística, matemàtica infantil i lideratge amb la directora.
A final del mes de febrer es va organitzar per primera vegada la setmana de la
higiene amb representacions, cartells i durant les classes es va fer èmfasi en la
importància de gaudir d'una bona salut.
Per segon any consecutiu, el mes de juliol es va comptar amb la presència d’una
especialista en coaching empresarial per assessorar-los en el tema de recursos
humans. Amb ella es va organtitzar un dia de taller per treballar amb tot el personal
la integració d’equip. El personal va valorar molt positivament les activitats.
La coach va treballar amb les missioneres per trobar la millor manera de resoldre
els problemes per manca d’autoritat i sobrecàrrega de feina de la directora del
centre. Es van resoldre alguns punts que podran ajudar al millor funcionament de
tot el centre. El primer que es va decidir és contractar una directora acadèmica
que va al centre un cop a la setmana per supervisar els plans d’estudi diaris de
cada professora.
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Des del mes de febrer es van començar a fer avaluacions personals de cada una
de les sis professores i els quatre ajudants, amb la intenció de reforçar les seves
qualitats i de millorar els seus punts dèbils, pel bé dels 320 infants a càrrec.
Com a resultat de l’avaluació de les professores, se’n van escollir dues que van
obtenir la nota més alta per anar a estudiar un curs a l’estiu per millorar el seu nivell
educatiu. Aquest curs té una durada de tres anys i la intenció és que cada any les
dues professores amb la millor nota hi puguin tenir accés.
El mes d’octubre es va fer una revisió de la vista de tots els infants del centre, gràcies
a la fundació Ruta de la Luz. A les tardes es va fer la revisió a gent de la comunitat.
Les properes setmanes rebran les ulleres per fer-ne lliurament a les persones que les
necessiten.
Els mesos de novembre i desembre, van tenir la visita de dues voluntàries mexicanes
que es van concentrar a fer classes d’anglès en cada aula, de manera dinàmica
i divertida, i també de ballet.
 Millores en la nutrició
Aquest any es van acabar les millores de l’estable i es van comprar 4 vaques. Ara
n’hi ha 12 que produeixen 65 litres de llet al dia. Amb això ha augmentat el consum
de llet al dia per cada nen. També es van fer algunes millores en el galliner i es van
comprar 180 gallines que produeixen uns 100 ous al dia.

Els nens i les nenes mengen ou un cop a la setmana. En aquesta mateixa línia,
gràcies a una donant privada, en la dieta dels nens s’hi ha inclòs, també poder
menjar carn un cop a la setmana.
Els resultats de la revisió mèdica trimestral mostren un canvi dràstic tant físic com
de salut en els nens, gràcies les millores en la seva alimentació.
 Taller de costura
En el taller de costura, la Yeshi ha fet 150 uniformes per als nens del centre i 70
uniformes per a la unitat nutricional de Mechela Andode, a més dels uniformes de
les cuidadores de l’aula especial. La Yeshi i unes altres dues dones del centre van
a les tardes al taller i cusen roba per a la venda fora del centre.
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 Valoració del projecte
El centre s’ha convertit en un centre de referència en educació preescolar en la
regió. S’hi han invertit molts esforços perquè s’entengui que els dos elements del
centre, nutrició i educació, són igualment importants.
S’ha valorat molt positivament la millora de salut, creixement i higiene en els nens,
com a conseqüència de la millora de la qualitat dels aliments que els nens
consumeixen cada dia i per l’èmfasi que es fa de la importància de la nutrició i la
higiene per a un sà desenvolupament dels infants.
El bon funcionament del Centre de Muketuri és la base del treball en la resta de
poblats de la zona, ja que és la prova que es pot produir més menjar i que molts
problemes del creixement dels nens es poden prevenir amb una bona alimentació
i estimulació.
Com a resultat de l’impacte que el centre ha tingut a la zona, s’han rebut peticions
de començar iniciatives semblants en zones més llunyanes. El mes de setembre es
va posar en marxa un menjador per a 90 nens a Gimbichu, a 13 km de Muketuri.
Aquest menjador funciona amb un comitè de dones que fan torns per cuinar per
als seus fills i per a les dones embarassades de la zona.
 Reptes i plans
Creiem que els reptes es basen a mantenir la qualitat educativa i nutritiva del
centre i avançar en temes d’autoabastiment en menjar. I el gran repte és que la
gent, veient els beneficis del centre en termes de creixement i salut dels nens, cada
vegada s’animin a plantar horts familiars, tant a Muketuri com en els pobles dels
voltants. Per a ells és molt important seguir excavant pous artificials. En el 2015 se’n
van poder fer 13 i durant l'any 2016 s'espera poder-ne fer 16 més.
Difusió del documental ‘Town of Runners’
Per a complir el doble objectiu de fomentar els valors de l’esforç i la superació en
l’esport i de recaptar fons per al centre, s’ha continuat difonent el documental. Se
n’ha fet alguna projecció (Les Franqueses, 2 de febrer) i se n’han venut DVD en les
paradetes de les diferents activitats en què hem participat.
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 Sessions a escoles de l’Institut Barcelona Esports
A més, hem continuat col·laborant amb l’IBE en el programa “Esports de pel·lícula”,
una activitat promoguda en els centres de secundària (i algun grup de cicle
superior de primària). Els centres apuntats van veure el documental (o una versió
reduïda que AFNE va fer per escurçar-ne la durada) i el van treballar segons

una proposta didàctica. Als fòrums posteriors a les projeccions hi van assistir
membres de la Junta que explicaven el projecte de cooperació i feien difusió de
l’associació i dels valors de l’esport.
S’hi van apuntar una trentena d’escoles de Barcelona.
Tots els professors van preparar la nostra visita la qual cosa va quedar reflectida en
els alumnes, que amb més o menys intensitat – segons edat i escola— van
demostrar força interès i van participar en els petits fòrums que es feien durant o
després de les projeccions.
El tema de cooperació els va colpir molt. Podem valorar l’experiència com a
positiva.
L’institut va fer un vídeo promocional d’una de les sessions en què va participar
un membre d’AFNE. (https:// youtu.be/gj76hElxwvM)

Està previst repetir la participació per al 2016, demanant com a contrapartida que
el centres ens comprin un mínim nombre de DVD.
D’altra banda, aquest serà el darrer curs en què hi participarem perquè l’esforç
que suposa per als membres de la Junta no queda compensat amb els ingressos
que genera l’activitat.

3ª Cursa Solidària AFNE
El 7 de juny, 304 corredors van córrer per Etiòpia, per tenir aigua i construir un pou,
els cinc quilòmetres i escaig de l’itinerari per la carretera de les Aigües, situada a la
serra de Collserola, dins del terme municipal de Barcelona.
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Video Cursa: https://youtu.be/MvdDJfXoXV4
La tercera edició de la cursa va ser un èxit de difusió, participació i organització altra
vegada. Els beneficis van permetre aconseguir fons per a construir un pou d’aigua.

Us en deixem algunes imatges:

Enllaç imatges Cursa:
Sortida: https://flic.kr/s/aHskdzqpft Premis: https://flic.kr/s/aHskdzqpft
L’èxit ens anima a repetir l’experiència i convocar la 4ª Cursa Solidària AFNE el 5 de
juny de 2015.
A partir de gener comencen els preparatius perquè aquesta activitat torni a ser un
èxit un cop més.
Loteria / Grossa
Aquest any, igual que l’any passat també s’han venut números de la Grossa de Cap
d’Any. S’han venut 45 talonaris de loteria nacional (2.250 participacions) i 10 talonaris
de La Grossa (500 participacions).

El marge obtingut, gràcies als donatius incorporats en cadascuna de les loteries, 60
cèntims en les participacions de Nadal i 1 euro en les de la Grossa, animen a seguir
en aquesta línia, i si es pot incrementar la, si la col·laboració en la venda s'exten
més en l'ambit de la massa social.
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Altres activitats

Espais AFNE
Des de l’any 2014 vam crear el que anomenem “Espai AFNE”, un temps dedicat a
compartir, conèixer, reflexionar sobre diferents temes d’interès per als socis i les seves
famílies.
L’any 2015, aprofitant les trobades realitzades, es van tocar alguns temes interessants
en materia de postadopció i seguiments. De cara a l'any 2016 hi han noves
propostes centrades en la postadopció i viatges a la recerca dels orígens.

Concerts i musicals solidaris
A iniciativa d’un membre de la Junta directiva, la Tessa Pont, s’ha iniciat la
temporada de concerts i musicals solidaris.
El primer va ser el 20 d’octubre, amb Joan Vàzquez, cantant i pianista i va ser un
tribut a Sondheim, compositor de molts musicals.
La convocatòria va omplir la Sala Luz de Gas i hi van participar també entre altres
cantants coneguts, la Nina. La venda d’entrades va suposar uns ingressos extres que
es destinaran a la cooperació amb el centre.
El concert #SMILE de Gospel amb The Gospel Viu Choir el 2014 va ser un èxit i aquest
2015 s’ha repetit amb satisfacció, tot i que la coincidència amb un acte esportiu va
fer baixar l’assistència. El concert es va celebrar a l'Auditorium AXA, el 21 de
novembre, va ser molt emocionant, vibrant i engrescador, en el que tots els
assistents en van sortir encantats.
L’Ajuntament de Barcelona ens en va subvencionar la promoció amb la col·locació
de banderoles urbanes pels carrers de Barcelona i de videos publicitaris en les
estacions del metro de la mateixa ciutat, que varen ser visibles unes setmanes abans
de la celebració del concert.
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Aquestes banderoles un cop retirades del carrer les hem convertit en diferents
objectes que vendrem en properes ocasions, igual que vàrem fer el 2014.

Subvencions, ajuts, premis
Aquest any, des de la Junta s’ha fet un esforç i s’han presentat diversos projectes a
concursos per a aconseguir subvencions per a les diferents activitats que portem a
terme.
S’han aconseguit dues subvencions:
Henkel: El projecte d’ajuda per a la construcció de pous i altres necessitats del
centre va ser escollit i vam aconseguir una subvenció de 2.000 euros.
La Caixa: ha donat 1.000 euros que han estat atorgats i utilitzats per a ajuts a les
famílies (beques, per exemple) per tal de donar l’oportunitat a nens i nenes d’aquí
de participar en les activitats diverses que AFNE organitza.
Vists els bons serveis que es poden oferir a les famílies amb aquests ajuts, la Junta els
sol·licitarà novament. Encara hi ha molts nens i nenes que se’n poden beneficiar.
Premi Córrer per compromís: Es va presentar també el projecte de la cursa solidària
a l’IBE, però no vam guanyar.
Donació Club Muntanyenc Sant Cugat: De la mitja marató de Sant Cugat, es van
donar 1.995 € que van ser invertits en la construcció d’un pou.

També hi han hagut altres donacions de particulars, empreses i altres institucions, a
les quals volem agrair la col·laboració desinteressada en els nostres projectes
d'ajuda, desenvolupament i cooperació amb els nens i nenes d'Etiòpia.
Esperem augmentar aquesta font d'ingressos treballant amb els col·lectius als quals
ens adrecem des de fa uns anys i sensibilitzar més persones per aconseguir
cooperació i interès envers l'ajuda als més necessitats per la fam, la pobresa i la
desigualtat social, tant en l'entorn d'Etiòpia com en el més proper al nostre, en el
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qual també hi ha persones d'aquest país que tenen aquestes mateixes necessitats a
casa nostra.

4.

INFORME DE GESTIÓ
El Patrimoni net de l'Associació, a 31 de desembre de 2015, es de 84.801,30 euros,
3.603,12 euros menys que l'any anterior, a conseqüència de les pèrdues registrades
durant l'exercici.
El Capital escripturat de l'Associació ha passat a ser de 88.404,42 euros, després
d'haver imputat tots els resultats dels exercicis anteriors, positius i negatius, reduint el
seu import inicial en 249.851,69 euros, per acord de l'Assemblea Extraordinària de
socis, celebrada el dia 29 de gener de 2016.
El Fons Social ha passat a ser de 84.986,93 euros i el Fons Social d'Ajuda, creat per
primera vegada amb el 5 per cent dels ingressos totals de l'exercici, es de 3.417,49.
Aquesta es la fotografia comptable de l'entitat, que expressa amb més fidelitat la
seva situació patrimonial i mostra la seva solvència. Al mateix temps, confirma
l'estabilitat financera de l'Associació al tenir els recursos financers completament
disponibles en gaire be un 97%, ja que la seva tresoreria suma 82.255,85 euros, 1.813,06
euros menys que en l'exercici anterior.
L'Associació només tenia, a 31 de desembre de 2015, uns deutes a curt termini de
495,71 euros.
En el capítol dels ingressos, 69.772,29 euros, lleugerament superiors en 621,29 euros,
respecte a l'exercici de 2014, han fet front a les despeses de personal, 15.856,69 euros,
a les compres, 1.027,30 euros,a totes les despeses d'explotació que han pujat
24.487,51 euros (3.940,59) euros menys que l'any anterior, fruit d'una contenció de la
despesa en general) i han pogut contribuir, un any més, amb l'aportació dels recursos
suficients per mantenir el projecte de Muketuri a Etiòpia. El marge d'explotació ha
estat positiu en 369,79 euros, molt per sobre de l'any anterior en que va ser de menys
3.062,24 euros.
Si be l'Associació ha tancat amb uns resultats negatius de 3.603,12 euros, un cop
aplicades les amortitzacions de l'immobilitzat, els ingressos financers i els interessos
creditors.
Al analitzar els resultats de l'exercici per activitats, ha quedat pelés que de no haver
realitzat les diferents activitats (trobades, colònies, classes d'amhàric, cursa solidària,
concerts i musicals, venda de loteries), els resultats finals haurien estat molt pitjors,
concretament haurien assolit unes pèrdues de 9.231,46 euros, es a dir que gràcies a
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aquestes activitats que han aportat 5.628,34 euros positius, les pèrdues totals només
han estat de 3.603,12 euros.
Aquest es el motiu que ens ha fet reflexionar als membres de la Junta, per seguir
intensificant totes les activitats ja consolidades, sense deixar de vista la possibilitat
d'incorporar nous socis, si bé per la via de noves adopcions, es cada vegada més
difícil, ja que aquestes han disminuït molt, i per tant s'ha d'intentar per la via de les
donacions de particulars, empreses o institucions que a més es vinculin als projectes
de cooperació internacional.
Cal remarcar que fa només cinc anys, els ingressos d'AFNE venien bàsicament en un
78 per cent de les quotes de socis, un 10 per cent de donacions i un 12 per cent
d'activitats. L'any 2015, aquesta proporció ha canviat totalment, ja que les quotes de
socis ja només proporcionen el 54 per cent, les donacions l'11 per cent i les activitats
el 35 per cent del total dels ingressos de l'Associació. Aquesta davallada del 78 al 54
per cent, ha estat pausada al llarg dels cinc anys i afortunadament compensada pels
ingressos de les activitats, tenint en compte a més a més, que els ingressos totals han
augmentat en un 11 per cent (69.772,29 euros el 2015 en front dels 63.065,89 el 2011).
Hem d' intensificar, per tant, els esforços en mantenir totes les activitats, que també
ajuden a donar a conèixer l'Entitat i proporcionen ingressos extres per cobrir les
despeses i les aportacions dels projectes a Etiòpia. Amb aquesta premissa es presenta
el pressupost de l'any vinent, en el que s'espera augmentar els ingressos totals en un
6,13 per cent, per assolir un volum total d'ingressos de 74.050 euros.
Al mateix temps es continuarà amb la campanya de captació de nous socis i també
es farà una campanya interna per convèncer els socis antics que augmentin la seva
quota, aprofitant els avantatges de la nova legislació fiscal en aquesta matèria, que
ha permès deduir de la quota a ingressar de l'IRPF en l'exercici 2015 un 50% del total
dels donatius (per imports fins a 150 euros anuals, 12,50 euros mensuals) i passarà ara
al 2016 a una deducció del 75% pels mateixos imports.
Això suposa que per un soci que actualment paga una quota de 8 euros mensuals, o
sigui 96 euros a l'any, amb la deducció del 50%, l'any 2015 Hisenda li retornarà 48 euros
i el 2016 ni més ni menys que 72 euros, es a dir al final ser soci d'AFNE només li suposarà
pagar de la seva butxaca 48 euros, l'any 2015, i 24 euros, l'any 2016, ja que la resta de
la quota li retornarà Hisenda per la via de deixar de pagar més impostos.
Pensem que si la majoria de les quotes augmentessin una mica fins a 12,50 euros al
mes, o 150 euros l'any, no solament no suposaria cap dispendi addicional per als
socis, sinó que encara estarien estalviant l'any 2016, 34,50 euros, respecte dels anys
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anteriors amb deduccions fiscals de la quota de l'IRPF del 25%, i contribuiríem tots
plegats a poder estendre les ajudes d'AFNE a més nens i nenes d'Etiòpia.

Barcelona, a 29 de gener de 2016
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Comptes anuals 2015 i Pressupost 2016
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AFNE
Balanç de Situació a 31/12/2015
(Imports en euros)
ACTIU

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat material i intangible
Inversions financeres a llarg termini
ACTIU CORRENT
Existències
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Inversions financeres a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU

2015
447,95
312,47
135,48
84.849,06
600,64
1.992,57
25.000,00
57.255,85
85.297,01

PASSIU

PATRIMONI NET
Capital escripturat
 Fons social
 Fons social d'ajuda
Resultats d'exercicis anteriors
Resultat de l'exercici
PASSIU CORRENT
Creditors comercials i altres comptes a pagar
PATRIMONI NET I PASSIU

2015
84.801,30
88.404,42
84.986,93
3.417,49
0,00
3.603,12
495,71
495,71
85.297,01
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AFNE
Compte de Pèrdues i Guanys a 31/12/2015
(Imports en euros)

INGRESSOS
2015
INGRESSOS TOTALS
 Merchandising
 Quotes socis
 Devolució rebuts
 Trobades
 Colònies
 Town of Runners
 Classes Amhàric
 Cursa solidària
 Concerts i musicals
 Loteries
 Donacions
 Varis

69.772,29
170,00
37.549,50
513,00
1.459,60
2.627,00
326,74
1.284,00
4.444,20
5.304,00
9.354,00
7.766,25
‐

24

MEMÒRIA 2015

AFNE
Compte de Pèrdues i Guanys a 31/12/2105
(Imports en euros)
COMPRES/DESPESES i PROJECTE MUKETURI

COMPRES
DESPESES DE PERSONAL
 Administració
 Professors classes amhàric
 Seguretat social administració
 Seguretat social classes
DESPESES D’EXPLOTACIÓ
 Arrendaments i canons
 Reparacions i conservació
 Comptabilitat i nòmines
 Assegurances
 Comissions bancàries
 Subministraments
 Altres serveis
 Material oficina
 Missatgeria i correus postal
 Transports
 Informàtica
 Protecció dades
 Publicitat i comunicacions
 Altres tributs
 Trobades
 Colònies
 Town of Runners
 Classes Amhàric
 Cursa solidària
 Concerts i musicals
 Loteries

2015
1.027,30
15.856,69
10.937,53
1.470,92
2.959,77
488,47
24.487,51
1.573,76
5,99
959,82
‐
1.349,39
1.005,15
198,78
624,01
200,30
8,90
110,45
508,20
99,70
62,50
1.343,07
2.403,17
895,49
2,44
3.253,98
2.357,41
7.525,00

PROJECTE MUKETURI

28.031,00
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AFNE
Compte de Pèrdues i Guanys a 31/12/2015
(Imports en euros)

MARGE D’EXPLOTACIÓ I RESULTAT DE L’ EXERCICI
2015
INGRESSOS TOTALS
DESPESES PERSONAL
COMPRES
DESPESES EXPLOTACIÓ
PROJECTE MUKETURI
MARGE EXPLOTACIÓ
Amortització immobilitzat
Ingressos excepcionals
Pèrdues excepcionals
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Interessos financers AECID
RESULTAT EXERCICI

69.772,29
15.856,69
1.027,30
24.487,51
28.031,00
369,79
636,02
‐
‐
266,23
312,50
3.649,39
3.603,12
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AFNE
Pressupost exercici 2016
(Imports en euros)

INGRESSOS

INGRESSOS TOTALS
 Merchandising
 Quotes socis
 Devolució rebuts
 Trobades
 Colònies
 Town of Runners
 Classes Amhàric
 Cursa solidària
 Concerts i musicals
 Loteries
 Donacions
 Varis

2015

Ppost. 2016

69.772,29
170,00
37.549,50
513,00
1.459,60
2.627,00
326,74
1.284,00
4.444,20
5.304,00
9.354,00
7.766,25
‐

74.050,00
300,00
38.000,00
‐
1.500,00
3.000,00
500,00
1.000,00
5.500,00
5.000,00
9.250,00
10.000,00
‐
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AFNE
Pressupost exercici 2016
(Imports en euros)
COMPRES/DESPESES i PROJECTE MUKETURI

2015

Ppost. 2016

COMPRES
DESPESES DE PERSONAL
 Administració
 Professors classes amhàric
 Seguretat social administració
 Seguretat social classes
DESPESES D’EXPLOTACIÓ
 Arrendaments i canons
 Reparacions i conservació
 Comptabilitat i nòmines
 Assegurances
 Comissions bancàries
 Subministraments
 Altres serveis
 Material oficina
 Missatgeria i correus postal
 Transports
 Informàtica
 Protecció dades
 Publicitat i comunicacions
 Altres tributs
 Trobades
 Colònies
 Town of Runners
 Classes Amhàric
 Cursa solidària
 Concerts i musicals
 Loteries

1.027,30
15.856,69
10.937,53
1.470,92
2.959,77
488,47
24.487,51
1.573,76
5,99
959,82
‐
1.349,39
1.005,15
198,78
624,01
200,30
8,90
110,45
508,20
99,70
62,50
1.343,07
2.403,17
895,49
2,44
3.253,98
2.357,41
7.525,00

3.000,00
16.750,00
11.500,00
1.500,00
3.250,00
500,00
25.825,00
1.600,00
200,00
1.000,00
500,00
1.200,00
1.000,00
200,00
400,00
200,00
50,00
200,00
‐
500,00
75,00
1.500,00
2.500,00
300,00
‐
3.500,00
3.500,00
7.400,00

PROJECTE MUKETURI

28.031,00

28.375,00
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AFNE
Pressupost exercici 2016
(Imports en euros)
MARGE D’EXPLOTACIÓ I RESULTAT DE L’ EXERCICI
2015
INGRESSOS TOTALS
DESPESES PERSONAL
COMPRES
DESPESES EXPLOTACIÓ
PROJECTE MUKETURI
MARGE EXPLOTACIÓ
Amortització immobilitzat
Ingressos excepcionals
Pèrdues excepcionals
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Interessos financers AECID
RESULTAT EXERCICI

69.772,29
15.856,69
1.027,30
24.487,51
28.031,00
369,79
636,02
‐
‐
266,23
312,50
3.649,39
3.603,12

Ppost. 2016
74.050,00
16.750,00
3.000,00
25.825,00
28.375,00
100,00
600,00
500,00
‐
0,00
0,00
‐
0,00
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