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INTRODUCCIÓ
La junta d'AFNE, amb una part dels membres renovada respecte a l’exercici
anterior, ha continuat el treball dels anys anteriors 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 l'associació d'instruments que li permetin consolidar els objectius pels
quals es va constituir, donant suport a les famílies durant el procés postadoptiu
amb informació i assessorament, organització de trobades, difusió de la cultura
etíop, atenció als adolescents i viatges de retorn, 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, mantenir professionalitzats els temes de gestió, millorar el servei als
socis i sòcies i mantenir la línia d’actuació pel que fa a la cooperació. En el darrer
trimestre es va decidir donar un impuls a la presència d’AFNE a les xarxes socials,
creant un Departament de Comunicació, amb l’ajuda d’una persona experta en
la matèria.
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.

Aquesta persona, 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, i dona suport de tota mena en les
activitats organitzades per l’associació.

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.
L’entitat compta amb 304 socis, entre adoptants i col·laboradors.

OBJECTIUS
1. Donar més difusió i visibilitat a l’associació.
2. Mantenir la comunicació amb els associats i tenir una major presència a les
xarxes socials.
3. Oferir atenció i ajuda a les famílies associades.
4. Promoure una imatge positiva d'Etiòpia, amb la col·laboració d'altres
associacions i/o ONG.
5. Mantenir la col·laboració amb el projecte de Muketuri.
6. Fomentar activitats que potenciïn els valors d'esforç i superació a través de
l'esport: la difusió del documental Town of Runners, participant en l’activitat
de l’IBE «Esports de pel·lícula», l’organització de la 5a cursa solidària AFNE
per obtenir recursos pel centre maternoinfantil de Muketuri.
7. Organitzar altres activitats: classes d’amhàric, colònies d’estiu, espais AFNE,
concerts i musicals solidaris, i tota mena d’actes que promoguin la difusió de
la cultura etíop.
8. Mantenir el conveni de col·laboració amb l’advocada especialista en
mediació Montserrat Tur.
9. Fer una campanya de captació de nous socis i d'ampliació de les quotes
dels actuals.
10. Aconseguir altres fonts d’ingressos i donatius gestionant la venda de loteria
de Nadal i de la Grossa de Cap d'Any i productes diversos en les paradetes
dels actes que s’organitzen.
11. Mantenir el diàleg amb l’ICAA pel tema dels seguiments.
12. Participar en convocatòries de premis i subvencions per a aconseguir
donatius.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 2016
3.1 ACTIVITATS 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.
Ha consistit en:
 Atenció i resposta a consultes diverses sobre adopció i postadopció,
concretament a Etiòpia.
 Assessoria i difusió sobre el coneixement dels orígens i el viatge de retorn
de nens i nenes adoptats.
 Informació sobre els seguiments postadoptius i les converses mantingudes
amb l’ICAA.

 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.
Durant el 2016 es van fer dues reunions entre la comissió d’AFNE i l’ICAA.
En la primera, amb data 17 de febrer del 2016, vam fer coneixença de la
nova directora, Agnès Russiñol, i ens vam remetre al punt on ho havíem
deixat en l’anterior sessió amb l’aleshores ocupant d’aquest càrrec, Núria
Canals. Vam acordar el caràcter pilot de la possibilitat que les famílies de
nens i nenes d’edat superior als 12 anys puguin redactar l’informe de
seguiment, amb la possibilitat d’adjuntar-hi documentació com ara
fotografies, escrit del menor i redactat sobre uns ítems establerts. Insistim des
d’AFNE que les fotografies i l’escrit dels menors no han de ser obligatoris però
sí altament recomanables. Postulem, també, que en el cas que el pla pilot
es valori com a positiu, es pot, aleshores, ampliar o extrapolar a d’altres
marges d’edat, segons circumstàncies a establir.

En la segona reunió, 8 de setembre de 2016, ens notifiquen que l’acord
sobre el pla pilot dels informes de seguiment queda i que es resta a l’espera
de la publicació oficial, en breu, per posar-ho a la pràctica.

 CLASSES D’AMHÀRIC
El curs 2016-2017 no s’han fet classes d’amhàric
perquè hi va haver poca demanda i no va ser viable,
tot i que es va fer l’oferta com cada any.
La Junta creu que és una activitat que hem de
continuar ofertant, a temps, perquè ens consta que
hi ha interès i que els anys que les hem pogut fer han
estat molt satisfactòries.
La valoració del curs 2015-2016 va ser molt positiva.

 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
cinquenes colònies organitzades per l’associació.
Aquest any van ser un total de 11 nens i nenes que van passar aquests dies
a la casa El Pinar de Canyelles (Garraf). Van jugar, van fer observació del
Sol i dels planetes, van banyar-se a la piscina…, però sobretot van conviure
i van poder compartir experiències i emocions.

Els darrers dies es van afegir al grup la Senait i el Haile, dos joves de
SomHabesha. L’objectiu era que els nens i les nenes coneguessin joves que
han viscut el mateix que ells.
L’últim dia, les famílies es
van trobar a la casa per
passar

el

dia

juntes

i

conèixer-se. La Senait i el
Haile van fer la cerimònia
del cafè mentre parlaven
d’aquesta tradició etíop i
dels vincles que tenen
amb el país. També van
fer jocs tradicionals etíops.
El resultat d’aquestes colònies va ser molt positiu perquè els nens i nenes s’ho
van passar molt bé i tenien moltes ganes de tornar-se a trobar ben aviat, així
que ja han fet un parell de trobades amb les famílies que hi van participar
per anar a menjar injera

 TROBADES
Aquest any hem fet dues trobades de famílies.
PRIMAVERA
El 8 de maig de 2016 vam fer una primera trobada a El Pinar (Canyelles).
Vam tenir ocasió de parlar d’AFNE i les seves activitats amb les famílies que
hi van assistir i també de temes que van sorgir “in situ” sobre postadopció.

La casa i el lloc ens van agradar tant que vam escollir-la per fer les colònies
d’estiu. Vam fer una sessió de ball amb les ballarines dels SomHabesha, un
partit de futbol i vam compartir el dinar xerrant i rient.
TARDOR
El 16 d’octubre hem fet una segona trobada de famílies a Mas Banyeres
(Centelles). Al matí, els nens i les nenes van gaudir molt amb els animals de
la granja i les activitats d'aventura del bosc vertical.

Mentrestant, els pares i mares apreníem amhàric amb en Haile Fàbrega dels
SomHabesha. Després d’un dinar ben agradable on vam poder parlar i
compartir, vam fer un joc conjunt, tant adults com infants, amb proves en
amhàric i jocs, organitzat entre SomHabesha i AFNE.
D’aquesta trobada en van sortir idees de cara a millorar i fins i tot alguns
pares i mares ens van donar el seu suport per ajudar-nos en algunes
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’objectiu dels Espais AFNE és constituir espais d’orientació sobre temes
relacionats amb l´adopció i la postadopció i alhora ser una oportunitat per
a l´intercanvi d’experiències i la resolució de dubtes.
Al llarg del 2016 s´han dut a terme dues xerrades col·loqui, ambdues a la
Casa Elizalde i amb gran èxit d’assistència.

-

4 d´abril: “Adopció: la recerca dels orígens” a càrrec de Carles Benet,
membre del Servei d’Atenció Postadoptiva del Institut Català
d’Acolliment i Adopcions (ICAA), i Nuria Cañas, responsable de la Unitat
de Tramitació Jurídica de l’ICAA. La sessió va constituir un espai
d’orientació per a les persones adoptades i les famílies adoptives, en
relació a la recerca dels orígens, des d’un punt de vista tècnic i jurídic.

-

30 de setembre: “Temperament, vincle i adopció” per Nerea Larumbe,
psicòloga infantil i juvenil especialitzada en traumateràpia infantil
sistèmica. L´espai ens va apropar a com es desenvolupa el vincle
emocional del nen amb el seu entorn ja des del naixement i com aquest
condicionarà la seva personalitat i relacions que establirà amb el mon
que l´envolta.

Està previst que al llarg del any 2017 es mantingui aquest espai, amb una
freqüència trimestral. Fins i tot arran de la xerrada amb la Nerea Larumbe,
s’han promogut uns tallers de pares i mares molt exitosos, per al 2017.
 ASSESSORIA JURÍDICA
El 2016 s’ha mantingut el conveni de col·laboració entre l’associació i el
despatx de l’advocada i mediadora familiar Montserrat Tur i Racero.
(http://montur.cat/)

3.2 ACTIVITATS ÀMBIT COOPERACIÓ
PROJECTE DE COOPERACIÓ: CENTRE MATERNOINFANTIL DE MUKETURI
AFNE col·labora des de l'any 2.011 en el manteniment del centre maternoinfantil de
Muketuri. Aquesta regió és una de les zones considerades d'inseguretat alimentària i es
troba situada a 78 km d'Addis Abeba i a una altitud de 2.622metres.

Aquest any s’ha fet una aportació de 27.086€ (646.694,50 Birr), per al manteniment
del centre, que inclou l'alimentació, educació i atenció mèdica dels nens i nenes.
Una part d'aquest import es va destinar a moblar l'aula de mestres (un lloc de
reunió i treball).

Curs 2015-2016
Es van inscriure 319 nens i nenes de 4 a 6 anys. D'aquests, 106 van rebre el seu
certificat de tercer curs de preescolar per al seu pas a l'escola primària.
El dia 10 de juliol es va celebrar el “closing day”. Els alumnes d'últim curs van
sorprendre amb una obra de teatre; l'argument: una discussió entre els pares,
sobre si els nens i nenes han d'anar a escola i els avantatges que això suposa per
a tota la família. També van assistir els alumnes de l'aula amb necessitats especials.

I un comiat, Sarai després de 9 anys a Muketuri es trasllada a un altre projecte al
sud del país, Mizan Teferi.

En finalitzar, un berenar amb pa i te per tots.

Curs d'estiu
Se’n beneficien un total de 160 nens i nenes d’entre 7 i 15 anys.


Alumnes de preescolar: reben classe i alimentació (esmorzar i dinar).



Alumnes de primària: classes de repàs i anglès a la tarda.

Col·laboren 5 voluntaris espanyols i 5 etíops.

Curs 2016-2017
Aquest curs va començar el 10 d'octubre amb 378 nens i nenes, distribuïts en els
tres nivells i l’aula destinada a nens i nenes amb necessitats especials.

Es van escollir els nous membres del comitè de pares i va caldre demanar un
permís especial a la Woreda i a l'oficina d'educació, seguint les normes de l'Estat
d'Emergència.
Aquest any s'ha nomenat com a directora de l'escola l'Emebet Guissau,
professora de la guarderia des del 2008 i s'ha contractat un professor d'anglès.

Construcció de pous
Ha continuat la construcció de
pous en el Kebele de Corre
Ketema i més concretament a
l'aldea de Ganda Ide a 4 km de
Muketuri.
En aquesta zona habiten 10
famílies, suposen un total de 63
persones,

que

van

ser

els

beneficiaris de la construcció del
pou, van acceptar immediatament participar en el curs d'agricultura que
s'imparteix totes les setmanes al centre de Muketuri i van decidir contribuir amb el
seu treball, si fos necessari.
El pou té una profunditat de 7 metres i proveirà d'aigua neta per al consum i el
cultiu d'hortalisses durant tot l'any, no només durant l'època de pluges.

Cursos d'agricultura
Es continúen impartint els cursos d'agricultura. A la finalització del curs es lliura
material de treball (eines i llavors).

4a CURSA SOLIDÀRIA AFNE
El 5 de juny, 354 corredors van córrer per Etiòpia, per aconseguir finançar el
material escolar dels nens i les nenes que passen a l’escola de primària de
Muketuri, 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.
La quarta edició de la cursa va ser un èxit de difusió, participació i organització
altra vegada.

L’èxit ens anima a repetir l’experiència i convocar la 5ª Cursa Solidària AFNE el 4
de juny de 2017, amb novetats perquè ja serà la cinquena.
A partir de gener comencen els preparatius perquè aquesta activitat torni a ser
un èxit un cop 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.

 Sessions a escoles de l’Institut Barcelona Esports (IBE)
S’ha continuat col·laborant amb l’IBE en el programa “Esports i Valors a les escoles
de Barcelona” en una activitat promoguda en els centres de secundària i 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 setze escoles de Barcelona.
L’any anterior, 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 2017, demanant com a contrapartida
l’adquisició d’un mínim nombre de DVD i amb un màxim de 10 centres per
disponibilitat dels membres de la Junta.
 LOTERIA
Aquest any, com els darrers anys, hem venut loteria a benefici del centre de
Muketuri. S’han venut 240 dècims de lotería nacional (2.000 participacions) i no
s’han pogut vendre números de la Grossa, però el 2017 es tornarà a intentar.
El marge obtingut, gràcies als donatius incorporats en cadascuna de les loteries,
60 cèntims per participació, 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.

3.3 ALTRES ACTIVITATS
COL·LABORACIÓ AMB ELS PROJECTES DELS SOMHABESHA*
SomHabesha és un grup format per joves etíops adoptats que té com a finalitat
que els nens no s'oblidin de la seva procedència tot i estar en un país que els
proporciona millors condicions de vida.

Pretenen seguir creixent com a grup i posar-se en contacte amb altres
associacions o grups de adoptats d'altres països per intercanviar cultures i
experiències per enriquir-se mútuament.
Col·laboren de forma regular amb AFNE i IPI.
SomHabesha porta més de 5 anys organitzant activitats de retrobament a
Barcelona entre els etíops adoptats que viuen a diferents llocs d'Espanya. Cada
any hi participen més joves en aquests trobades on es duen a terme activitats com
música, balls, jocs i celebració de festes tradicionals etíops.

Amb el motiu de la fam que amenaça de carregar-se a 15 milions de persones,
SomHabesha va engegar un projecte: recaptar fons per mitjà d'activitats com ara
el merchandising de samarretes, concerts, balls, curses solidàries, xerrades,
subhastes...
AFNE va col·laborar en aquest projecte de diferents maneres i alguns dels joves
del grup també han col·laborat amb AFNE en les seves activitats, de manera que
l’ajut ha estat mutu.
Un dels seus membres ha estat formant part de la Junta d’AFNE i ha contribuït a
mantenir una comunicació i col·laboració fluïda.
Objectius de SomHabesha
▪ Ser el punt de trobada dels etíops que vinguin de diferents punts d'Espanya i fora
d'ella per tal de crear vincles realitzant diferents activitats culturals i tradicionals
com ara jocs, balls, música, i gastronomia.
▪ Fomentar els vincles dels joves proporcionant informació, organitzant trobades,
xerrades informatives i activitats culturals.
▪ Donar suport als nouvinguts a Espanya perquè el canvi no els sigui molt brusc i no
tinguin problemes a l'hora d'integrar-se.
▪ Compartir les nostres experiències del procés de l'adopció i de la cultura etíop
per a aquells que estiguin interessats (programes de TV, estudis i investigacions)
per tal de donar a conèixer el món de la adopció i el país d'origen dels adoptats.
▪ Ser referents per a les generacions futures i donar suport per aquells que ho
necessitin.
▪ Difondre informació de l'actualitat d'Etiòpia.
▪ Impulsar l'acostament d'Espanya i Etiòpia mitjançant la sensibilització i el foment
de les relacions bilaterals i multilaterals a llarg termini.
A l'abril del 2016, SomHabesha, l'Associació de Famílies de Nens i Nenes d'Etiòpia,
Fundació IPI-Cooperació i Water is Life vam iniciar un projecte solidari contra la
fam que patia una de les regions d'Etiòpia, Gonder. El projecte consistia a construir

un pou d'aigua amb un pressupost de 9.000 euros a través de l'ONG A Glimmer of
Hope amb l'objectiu de donar accés a aigua potable a 500 persones.
Ha estat tot un èxit gràcies a les donacions obtingudes: samarretes, el festival de
ball a Gavà, classes de ball etíop, donatius de voluntaris i de la Fundació Nostra
Senyora de Brugues i a la participació a diferents esdeveniments com a la festa
de la Mercè a Sarrià, Xerrada IPI etc., Tal com estava previst, a finals de desembre,
es varen enviar el diners recapats a A Glimmer of Hope per a la construcció del
pou, que estarà finalitzat el primer trimestre del 2017.
AFNE té molt d’interès a mantenir la bona relació amb els integrants de
SomHabesha, que en un futur poden representar el relleu generacional de l’ONG.

 CONCERTS SOLIDARIS
A iniciativa d’un membre de la Junta directiva, la Tessa Pont, es va iniciar l’any
passat una sèrie de concerts solidaris.

El 2016 només se n’ha pogut organitzar un: el 28 de gener hi va haver un Concert
del Cor de Capo BCN (a El Teatrillo Baurier).

 XIPAIRES “Amb poc fan molt”
Recollir els xips blancs es una mesura
mediambiental important.
El 18 de setembre, un equip d’unes quinze
persones “xipaires” d’AFNE van ajudar en la
recollida de xips de la cursa de la Mercè.
La seva recollida

va

generar una

aportació de 80 cèntims per xip.
Aquesta activitat va permetre uns ingressos
de 1.628,80€ que es van destinar al projecte de Muketuri.
FASHION WEEK i BCN CHRISTMAS SALE
Per primera vegada, AFNE ha estat convidada a participar en dos actes solidaris
relacionats amb el món de la moda. Un grup de professionals de Madrid
organitzen cada any unes setmanes de la moda, amb la venda d’articles de roba,
complements i perfumeria de primeres marques nacionals i mundials, amb uns
suculents descomptes, de l’ordre del 70/80% del seu PVP original.
Aquest any ho han portat a terme a Barcelona en dues ocasions, la setmana del
28 de setembre, sota el nom de “Fashion Week” i la setmana del 29 de novembre,
amb el nom de “BCN Christmas Sale”. En el transcurs dels dies, els visitants i
compradors, destinen un donatiu a l’entrada i amb les vendes els organitzadors
ho acaben complementant amb un donatiu personal. La presència d’AFNE es
materialitza amb imatges, banderoles, tríptics publicitaris i una petita presentació
de l’entitat el dia de la inauguració. Aquest any passat es va recollir en total la
quantitat de 500 euros.

Es preveu que durant l’any 2017 es torni a repetir i els organitzadors contents amb
l’experiència de l’any passat han tornat a convidar la nostra Associació.

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ONG
Igual que l’any passat, quan hi ha una oportunitat de poder participar en algun
acte organitzat per una altra ONG, AFNE tracta de col·laborar-hi per tal d’unir
esforços i fer possible l’ajuda als més necessitats d’Etiòpia. En aquesta ocasió es
va participar en la jornada organitzada per l’ONG NTO (No te olvidaré), realitzada
a la seu de la ONCE a Barcelona, en la qual es va presentar el projecte “Shyla of
Tigray” l’Escola de Guies de Muntanya de Wukro. Després de la presentació es va
acabar amb un concert de swing amb ball amenitzat pel grup “The Others Jass
Band”.
DONATIUS, PREMIS, SUBVENCIONS, AJUTS
Aquest any, des de la Junta s’ha fet un esforç i s’ha presentat un projecte a la
segona convocatòria dels premis “Córrer per Compromís”.
El nostre projecte “A punt per córrer i créixer com a persona” va ser seleccionat i
vam guanyar un dels premis dotat amb 8.000 €.El projecte consisteix a agermanar
escoles de Barcelona amb l’escola de Muketuri i des de l’esport fomentar la
comunicació, l’esforç, la superació i poder créixer com a persona.

També hi ha hagut altres donacions de particulars, empreses i altres institucions, a
les quals volem agrair la seva 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 colectius als quals
ens dirigim des de fa uns anys i sensibilitzar més persones en la seva cooperació i
interès amb l'ajuda dels 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 que també
hi ha persones d'aquest país que tenen aquestes mateixes necessitats a casa
nostra.
COMUNICACIÓ
Amb l’objectiu de millorar la comunicació amb els nostres socis, col·laboradors,
patrocinadors..., des de l’octubre de 2016 s’ha externalitzat aquest servei i
comptem

amb

una

responsable

de

comunicació

(Montse

González),

encarregada d’assumir aquestes tasques i gestionar la web i les xarxes socials
d’AFNE.
Durant l’any 2016, s’ha estat treballant en la nova web que tindrà una imatge i
una estructura molt millorades respecte a l’anterior. S’estan treballant els últims
detalls per poder penjar-la.
Pel que fa a les xarxes socials, més que augmentar el nombre de seguidors,
l’objectiu principal és que siguin un mitjà àgil i eficient de comunicació –sobretot
a l’hora de comunicar i donar visibilitat a les nostres activitats i esdeveniments– i
un punt d’interacció amb socis i no-socis, amb altres associacions, amb seguidors
d’aquí i de fora...

AFNE té perfils actius en 4 xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube).

A través d’aquests canals es difonen les activitats i les accions de l’associació,
informacions d’actualitat i referències sobre Etiòpia, i notícies i reportatges
relacionats amb l’adopció i la postadopció.
El canal principal de comunicació amb els socis segueix sent el correu electrònic
(butlletins) a través del qual s’envia tota la informació d’interès.

3.4 PREMSA
Diari ARA. Dret a saber d’on venim. https://goo.gl/gclHJw

Mundo Deportivo. Premios Córrer per Compromís. https://goo.gl/psA32o

4. INFORME DE GESTIÓ
El Patrimoni net de l'Associació, a 31 de desembre de 2016, és de 81.549,77 euros,
3.251,53 euros menys que en el darrer exercici, com a conseqüència de les
pèrdues registrades durant aquest any.
El Fons Social de l'Associació de 88.404,42 euros es distribueix en un fons social
remanent de 81.507,66 euros i en un fons social d'ajuda de 6.896,76 euros, creat
l'any 2015 per destinar anualment una part del fons social, equivalent al 5 per cent
sobre el muntant dels ingressos anuals de l'Associació, a l'ajuda de les persones
etíops que viuen al nostre país i poden necessitar-ho, segons el que estableix
l'article 26 dels vigents Estatuts de l'Associació.
El 95% del patrimoni net de l'Associació està constituït per recursos totalment
disponibles, entre efectiu i inversions financeres a curt termini.
L'Associació tenia, a 31 de desembre de 2016, uns deutes a curt termini de 318,86
euros.
Durant l'exercici 2016, AFNE ha obtingut uns ingressos de 69.585,46 euros, una xifra
quasi similar a la de l'any anterior. El 52% d'aquests ingressos provenen de les
quotes de socis, un 31,5% de les diferents activitats desenvolupades durant l'any i
un 16,5% de donacions.
Any rere any, s'ha anat produint un canvi en la captació de les diferents fonts
d'ingressos, incrementant el pes dels ingressos per activitats i donacions, en
detriment dels ingressos per quotes de socis, si bé aquesta continua sent la
principal font d'ingressos de l'Associació, amb 36.591 euros, l'any 2016, que suposa
445,5 euros menys que l'any anterior.
Cal destacar, de les activitats realitzades durant l'any 2016, les organitzades pel
Grup SomHabesha, que gràcies a la seva dedicació han obtingut uns ingressos de
8.143 euros (merchandising de samarretes, classes de ball, festivals solidaris, actes
de difusió de la cultura etíop, donacions, etc.) i que una vegada cobertes les
despeses ocasionades bàsicament per la confecció de les samarretes
dissenyades per ells mateixos (2.556,82 euros), han pogut destinar 5.100 euros al
seu projecte de construcció d'un pou d'aigua a Etiòpia. Els queda un remanent de
486,18 euros per a possibles projectes de futur.
Pel que fa al principal projecte d'AFNE, el manteniment del Centre Maternoinfantil
de Muketuri, durant l'exercici 2016 s'hi han destinat 27.086 euros.

Una feina important realitzada durant l’any anterior ha estat la contenció de les
despeses d'explotació, 4.178,38 euros menys que el 2015. Dins d'aquestes
despeses si ens cenyim a les provinents estrictament de les tasques d'administració
i organització, cal destacar, entre d’altres, la reducció de les despeses financeres
(comissions bancàries) en 707,52 euros, fruit de les negociacions a la baixa de les
diferents comissions corresponents al cobrament dels rebuts per quotes de socis i
per les transferències nacionals i internacionals.
Però, com a socis i col·laboradors d'AFNE no podem estar totalment satisfets, quan
en l'exercici 2016 el resultat comptable torna a ser, un any més, negatiu. Els
resultats negatius no contribueixen a engrossir les reserves i el patrimoni net de
l'Associació, disminueixen la seva solvència i la seva tresoreria, i a la vegada no
ajuden a contemplar un futur massa optimista de cara a poder seguir amb els
objectius principals de l'Associació.
Els nostres esforços de socis, col·laboradors, donants, han de seguir mantenint la
base social, incrementant, per una banda, dins de les possibilitats econòmiques
de cadascú, la seva aportació, tenint en compte els avantatges fiscals d'una
deducció en l'IRPF de fins al 75%, en alguns casos, i per una altra banda,
augmentant el nombre de socis, ja sigui per la via de noves famílies adoptants (fet
cada vegada més difícil per la congelació de les adopcions etíops), o per la via
de simpatitzants amb el món cooperatiu i solidari. Així mateix cal mantenir les
activitats (trobades, colònies, cursa solidària, concerts i musicals, loteries,
participació en tot tipus d'actes de difusió de la cultura etíop, etc.) i ampliar la
captació de recursos amb noves fonts d'ingressos, com els que poden provenir
de l'obtenció de premis, subvencions o llegats.
Però per arribar a aconseguir aquestes noves fonts d'ingressos, és necessari
ampliar la divulgació de tot el que representa AFNE en els diferents àmbits de la
societat. És per aquest motiu que hem apostat per la creació d'un Departament
de Comunicació, amb la participació externa d'una professional d'aquest àmbit,
per estar permanentment en les xarxes socials.
De cara a l'exercici 2017, es presenta un pressupost amb uns ingressos de 81.500
euros, un 17% d'augment respecte als obtinguts durant l'any 2016, emparats per
l'obtenció del Premi atorgat per l' Institut Barcelona Esports (Ajuntament de
Barcelona), en la segona edició dels Premis Córrer per Compromís, pel projecte
presentat per AFNE: "A punt per córrer i créixer com a persona".
La dotació del premi ha estat de 8.000 euros, que es destinaran a l'ajuda del centre
maternoinfantil de Muketuri en els propers dos anys.
Barcelona, a 10 de març de 2017

AFNE
Balanç de Situació a 31/12/2016
(Imports en euros)
ACTIU
2016
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

763,98
628,50
135,48
81.104,65
1.670,93
2.063,74
25.000,00
52.369,98
81.868,63

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
2016
PATRIMONI NET
Fons social
● Fons social remanent
● Fons social d'ajuda
Resultats exercicis anteriors
Resultat de l'exercici
PASSIU CORRENT
Creditors comercials i altres comptes a pagar
PATRIMONI NET I PASSIU

81.549,77
88.404,42
81.507,66
6.896,76
3.603,12
3.251,53
318,86
318,86
81.868,63

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

Compte de pèrdues i guanys a 31/12/2016
(Imports en euros)

INGRESSOS
2016
INGRESSOS TOTALS
 Merchandising
 Quotes socis
 Devolució rebuts
 Trobades
 Colònies
 Town of Runners
 Classes amhàric
 Cursa solidària
 Concerts i musicals
 Loteries
 Donacions
 Variació existències
 Merchandising SomHabesha
(1) Classes ball SomHabesha
(2) Donatius a SomHabesha: 5.043,00

69.585,46
266,00
37.163,00
572,00
1.063,00
3.416,00
599,30
560,00
4.379,00
300,00 (1)
6.280,50
11.455,32 (2)
1.875,34
2.800,00

2015
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
‐
‐

Compte de Pèrdues i Guanys a 31/12/2106
(Imports en euros)
COMPRES/DESPESES/PROJECTE MUKETURI/PROJECTE SOMHABESHA

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

PROJECTE MUKETURI

PROJECTE SOMAHABESHA

2016
6.042,26
15.152,65
10.763,52
630,00
3.552,80
206,33
20.309,13
1.670,17
4,00
761,00
286,20
641,87
810,48
272,10
662,28
643,89
29,98
74,44
‐
‐
78,75
965,93
4.307,27
147,35
8,30
3.984,21
‐
4.960,91

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

27.086,00

28.031,00

5.100,00

‐

Compte de pèrdues i guanys a 31/12/2016
(Imports en euros)

MARGE D’EXPLOTACIÓ I RESULTAT DE L’EXERCICI
2016
INGRESSOS TOTALS
DESPESES PERSONAL
COMPRES
DESPESES EXPLOTACIÓ
PROJECTE MUKETURI I SOMHABESHA
MARGE EXPLOTACIÓ
Amortització immobilitzat
Ingressos excepcionals
Pèrdues excepcionals
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Interessos financers AECID
RESULTAT EXERCICI

69.585,46
15.152,65
6.042,26
20.309,13
32.186,00
4.104,58
151,95
505,00
‐
3.751,53
500,00
‐
3.251,53

2015
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

Compte de pèrdues i guanys a 31/12/2016
(Imports en euros)

RESULTAT DE L’EXERCICI (per activitats)

AFNE General (sense activitats)
Trobades
Colònies
Classes Amhàric
Cursa solidària
Concerts i musicals
Loteries
RESULTATS ACTIVITATS
RESULTAT EXERCICI
(1) SomHabesha

2016
4.055,21
97,07
891,27
284,63
69,74
486,18 (1)
1.326,59
803,68
3.251,53

2015
9.231,46
116,53
223,83
677,83
1.190,22
2.946,59
1.829,00
5.628,34
3.603,12

Pressupost exercici 2017
(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
 Variació existències



Merchandising samarretes
Somhabesha
Premis, subvencions

(1) Classes ball SomHabesha
(2) Donatius a SomHabesha: 5.043,00

2016

Ppost. 2017

69.585,46
266,00
37.163,00
572,00
1.063,00
3.416,00
599,30
560,00
4.379,00
300,00 (1)
6.280,50
11.455,32 (2)
1.875,34

81.500,00
300,00
39.000,00
‐
1.200,00
4.500,00
700,00
‐
6.000,00
2.800,00
9.000,00
10.000,00
‐

2.800,00

‐

-

8.000,00

Pressupost exercici 2017
(Imports en euros)
COMPRES/DESPESES i PROJECTE MUKETURI

2016
COMPRES
DESPESES DE PERSONAL
 Administració
 Professors classes amhàric
 Seg. social i altres d'administració
 Seguretat social classes
DESPESES D’EXPLOTACIÓ
 Arrendaments i cànons
 Reparacions i conservació
 Comptabilitat i nòmines
 Assegurances
 Comissions bancàries
 Subministraments
 Altres serveis
 Material oficina
 Missatgeria i correus postal
 Transports
 Informàtica
 Protecció de dades
 Comunicació
 Altres tributs
 Trobades
 Colònies
 Town of Runners
 Classes amhàric
 Cursa solidària
 Concerts i musicals
 Loteries

PROJECTE MUKETURI

PROJECTE SOMHABESHA

Ppost. 2017

6.042,26
15.152,65
10.763,52
630,00
3.552,80
206,33
20.309,13
1.670,17
4,00
761,00
286,20
641,87
810,48
272,10
662,28
643,89
29,98
74,44
‐
‐
78,75
965,93
4.307,27
147,35
8,30
3.984,21
‐
4.960,91

3.800,00
15.780,00
11.540,00
‐
4.240,00
‐
31.605,00
1.700,00
200,00
805,00
300,00
500,00
850,00
300,00
650,00
400,00
50,00
100,00
‐
5.500,00
100,00
1.200,00
4.500,00
250,00
‐
5.000,00
2.000,00
7.200,00

27.086,00

31.000,00

5.100,00

‐

Pressupost exercici 2017
(Imports en euros)
MARGE D’EXPLOTACIÓ I RESULTAT DE L’EXERCICI
2016
INGRESSOS TOTALS
DESPESES PERSONAL
COMPRES
DESPESES EXPLOTACIÓ
PROJECTE MUKETURI
MARGE EXPLOTACIÓ
Amortització immobilitzat
Ingressos excepcionals
Pèrdues excepcionals
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
RESULTAT EXERCICI

(1) Inclou 5.100,00 euros del projecte SomHabesha

69.585,46
15.152,65
6.042,26
20.309,13
32.186,00 (1)
4.104,58
151,95
505,00
‐
3.751,53
500,00
3.251,53

Pressupost 2017
81.500,00
15.780,00
3.800,00
31.605,00
31.000,00
685,00
‐
‐
‐
685,00
685,00
0,00

