0

MEMÒRIA 2019

Contingut
1.

Introducció

2

2.

Objectius

2

3.

2.1.

Objectius generals

2

2.2.

Objectius específics

3

Activitats realitzades durant l’any 2019
3.1.

Activitats de l’àmbit famílies

4
4

3.1.1.

Taller d’acompanyament de pares i mares.

4

3.1.2.

Espais AFNE

5

3.1.3.

Projecte “Etiòpia en positiu”.

6

3.1.4.

Trobada de famílies

9

3.1.5.

Seguiments postadoptius

10

3.1.6.

Assessoria jurídica

10

3.1.7.

Assessoria a famílies

10

3.2.

Àmbit cooperació

10

3.2.1.
Projecte de col·laboració amb centre maternoinfantil de
Muketuri

10

3.2.2.

Donació Autodesk

12

3.2.3.

Loteria/ Grossa

15

3.2.4.

Activitat amb el col·legi Antoni Brusi

16

4.

Comunicació

17

5.

Informe de gestió.

19

6.

Comptes anuals 2019 i pressupost 2020

24

Balanç de situació

24

Compte de Pèrdues i Guanys

25

Pressupost

26

1

MEMÒRIA 2019

1. Introducció
AFNE (Units a Etiòpia), Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia, va ser
fundada l'any 2003 a Barcelona per part d’un grup de famílies adoptants en aquest
país africà. La seva activitat s’agrupa al voltant de:
1) La cooperació internacional. Col·laborant amb projectes solidaris relacionats amb
la infància a Etiòpia.
2) L’atenció a les famílies. Oferint suport en diferents aspectes relacionats amb la
postadopció.
Al llarg del 2019, s´ha donat continuïtat a la línia de treball dels anys previs,
mantenint els projectes de cooperació amb Etiòpia i reforçant el suport a les
famílies durant el procés postadoptiu amb organització d´activitats formatives,
trobades, assessorament personalitzat i difusió de la cultura etíop.
La seu social d'AFNE es troba a l’Avinguda de la Diagonal 365, 1r 2a de Barcelona, i
es compartida amb altres associacions sense ànim de lucre. La associació té
contractada una professional polivalent que ofereix atenció directa als socis i
col·laboradors i desenvolupa tasques administratives i de suport a l´associació. La
Junta, constituïda per sòcies, socis i voluntaris, es reuneix mensualment i vetlla per
l'assoliment dels objectius i activitats de la entitat.
A data 31/12/2019 AFNE compta amb 284 socis i sòcies.

Presidenta:
Secretària:
Tresorer:

Vocals:

Anna M. Canals
Cristina Pou
Ermias Mebrate
Enric Mor,
Meritxell Coll, Rosa
Nolla i Francesc X.
Mas

2. Objectius
2.1. Objectius generals
Els objectius generals d'AFNE abasten dos àmbits primordials:
1)

La cooperació amb el Centre maternoinfantil de Muketuri (Etiòpia).
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2)

L'atenció a les famílies en el procés postadopció.

2.2. Objectius específics
 Mantenir el compromís de col·laboració i cooperació

amb el projecte de

Muketuri.
 Assessorar de manera individualitzada els socis, sòcies i col·laboradors.
 Organitzar espais formatius i de debat sobre el món de la postadopció.
 Orientar les famílies que volen fer el viatge de retorn amb els seus fills a Etiòpia.
 Organitzar trobades familiars anuals.
 Afavorir el vincle dels nens i nenes nascuts a Etiòpia, adoptats al nostre país,
amb el seu país d’origen.
 Difondre una imatge positiva d'Etiòpia.
 Mantenir la col·laboració mútua amb el grup de joves SomHabesha (grup joves
etíops adoptats a Catalunya).
 Crear sinèrgies de col·laboració amb amb altres associacions i/o ONG.
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Mantenir la comissió de seguiments d'AFNE, que treballa conjuntament
amb l´ICAA, per millorar el tema dels seguiments postadoptius.



Mantenir el conveni amb una advocada especialista en mediació,
assessorament i coaching en el mon de l'adopció.



Mantenir activa l l’associació a les xarxes socials.



Participar a les convocatòries d'ajuts i subvencions per aconseguir
finançament extern.

3. Activitats realitzades durant l’any 2019
3.1. Activitats de l’àmbit famílies
Aquest 2019 s´han presentat tres projectes a les subvencions de l’Institut Català
de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) per a associacions de famílies adoptives:
●

Els tallers d’acompanyament postadoptiu per a pares i mares d’infants
adoptats o en acolliment.

●

Els Espais AFNE de trobada sobre temes d’interès postadoptiu.

●

Etiòpia en positiu, que inclou els tallers de cuina etíop en família i una
estratègia de comunicació de notícies relacionades amb Etiòpia de caire
positiu que inclouen articles escrits per Bezawerk Oliver i Ennatu Domingo.

Tots tres projectes varen aconseguir subvenció de l’ICAA, igual que els dos anys
anteriors, la qual cosa ens ha permès poder donar-hi continuïtat.

3.1.1.

Taller d’acompanyament de pares i mares.

Es va fer una nova edició dels Tallers amb la Nerea Larumbe, psicòloga infantil i
juvenil especialitzada en traumaterapia infantil sistèmica.
Han estat sessions obertes a totes les famílies adoptives i acollidores interessades
en les quals s’han compartit dubtes, i s´han obtingut eines de gestió emocional i
personals.
Els tallers han estat pensats per oferir un espai en el qual parlar i tractar sobre
temes relacionats amb la postadopció i l’acolliment.
Les sessions portades a terme han estat:


Regulació de les emocions i aprendre a gestionar-les (11 i 25 de gener).
Sovint, els problemes principals estan relacionats amb la falta de la gestió
emocional. Molts nens i nenes tenen dificultats per prestar atenció, tenen pics
de ràbia, conductes conflictives i desafiadores o reaccions massa infantils. El
taller va oferir eines per poder gestionar aquestes i altres situacions.
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Adopció i escola (1 i 15 de febrer). L’entorn escolar suposa tot un repte i es van
presentar eines per a gestionar la relació amb el col·legi i recursos que poden
ser útils.



Adopció i adolescència (1 i 15 de març ). Una etapa que és molt complexa per
a les persones, els seus pares i educadors implicats.

Va haver-hi 20 participants.
Els participants van valorar molt positivament els tallers i fins i tot es preveu la
possibilitat d’ampliar-ho a més dies en futures edicions.

3.1.2. Espais AFNE
L’objectiu general dels Espais AFNE és constituir un espai de suport a les famílies
adoptives d’infants a Catalunya o altres països, així com a persones adoptades,
sobre qüestions vinculades amb l´adopció i la postadopció.
A partir d’una presentació per part d’un ponent expert es genera una dinàmica
grupal i es van compartint experiències, oferint eines i propostes d’intervenció útils
en la convivència quotidiana familiar.
Els espais realitzats al llarg del 2019 han estat:
-

9 de març: “Famílies adoptives interracials”, amb la participació de l’Elena
Ricart i la Vinyet Mirabent, psicòlogues especialistes en adopció del Centre
Mèdic Psicològic Fundació Vidal i Barraquer; el Matthew Clarke, pare adoptiu;
la Komal Miró, jove adoptada a l’Índia, i la Bezawerk Oliver, adoptada a Etiòpia,
que va fer les funcions de moderadora. Va ser una taula rodona dinàmica e
interactiva, on convidats i públic assistent van estar molt participatius i es van
explicar vivències i situacions personals molt diverses.
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-

23 de novembre: “Parlem d’adopció en primera persona”. Després del
visionat del vídeo “Hablemos de la adopción” (Manju Garcia, 2019) es va obrir el
debat amb la participació de la directora i i les protagonistes: Montserrat
Anguiano, Zeenat Antic, Priya Caballero, Laia Muñoz, Bezawerk Oliver.
Tanmateix van col·laborar el Tidiane Diedhiou i el Yohannes Ricart. Un espai

molt enriquidor en el que es van tractar temes com el paper de la família, els
referents, la recerca d’orígens o els seguiments postadoptius des de les
experiències viscudes en primera persona.

Enllaç You Tube: Parlem d'adopció

3.1.3. Projecte “Etiòpia en positiu”.
El projecte té l’objectiu fonamental de promoure una visió positiva del país i centra
l’atenció en tres accions principals:
a) La publicació d’articles d’opinió sobre aspectes positius de la vida social,
política, econòmica, etc. d’Etiòpia. El primer trimestre va comptar amb la
col·laboració de Bezawerk Oliver i el darrer trimestre s’hi va incorporar l’Ennatu
Domingo.
Es van publicar els següents:
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Gener: El supercereal etíop, la nova moda a occident (Bezawerk )
https://www.afne.org/2019/01/supercereal-etiop/



Febrer: El so d’Etiòpia (Bezawerk)
https://www.afne.org/2019/02/sonido-etiopia/



Abril: #Metooethiopia, la revolució de les dones a les xarxes (Bezawerk)
https://www.afne.org/2019/04/metooethiopia-la-revolucio-de-les-dones-a-les-xarxes/



Maig: Immigració: l’enderrocament dels murs físics i mentals (Bezawerk )
https://www.afne.org/2019/09/doble-identitat-el-nexe-entre-la-immigracio-i-ladopcio/



Setembre: Doble identitat: el nexe entre la immigració i l’adopció (Ennatu)
https://www.afne.org/2019/09/doble-identitat-el-nexe-entre-la-immigracio-i-ladopcio/



Novembre: Abiy Ahmed Alí, Premi Nobel de la Pau (Bezawerk)
https://www.afne.org/2019/11/abiy-ahmed-ali-premi-nobel-de-la-pau/



Desembre: Etiòpia, promotora de la integració política a la Banya d’Àfrica
(Ennatu).
https://www.afne.org/?s=Eti%C3%B2pia%2C+promotora+de+la+integraci%C3%B3+pol%C3%A
Dtica+a+la+Banya+d%E2%80%99%C3%80frica+

Es poden llegir tots a la web de l’associació http://www.afne.org/

b) La comunicació de l’actualitat del país en tots els seus aspectes, ja
sigui via web, xarxes, butlletins o correu electrònic. D’aquesta
informació se n’encarreguen la secretària-administrativa d’AFNE i la
community manager. Les informacions tenen a veure amb aspectes
com la cultura, la gastronomia, la literatura, les arts, però també altres
notícies positives sobre la política, la societat, l’economia...
c) Berenars en amhàric. Les classes d’amhàric es van reorientar a final del
2018 per fer un aprenentatge de la llengua més pràctic i funcional. Es
van proposar unes sessions de conversa i coneixement de la llengua
que acabaven amb el berenar. Es van fer els dijous de 18:30 a 20h. Els
professors van ser la Tsion i el Gerard Poch i es van fer a la seu d’AFNE.
El 2019 es van fer els següents (els dos primers van tenir lloc al
novembre i desembre 2018):
● 3r berenar; 10 gener: nocions bàsiques, vocabulari i estructures. 4
assistents.
● 4t berenar; 14 febrer: “Al restaurant”. 6 assistents.
● 5è berenar; 21 març: “Anem al metge / Anem al veterinari”. 5 assistents.
● 6è berenar; 23 maig: “Tornar a Etiòpia”. 6 assistents.
● 7è berenar; 13 juny: “Cuinar i menjar”. 8 assistents.
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d) Tallers de cuina etíop. Atès l’interès per la gastronomia etíop, la
continuïtat dels berenars es va convertir en tallers de cuina (nou
projecte subvencionat per l’ICAA). Les sessions van començar a final
d’any. Es van ver els dos primers tallers el 2019:
● 16 novembre: 1r Taller de cuina etíop: una experiència deliciosa.
Es va fer injera i es van cuinar salses vegetals de carbassa, bledes i llenties
vermelles. Les cuineres: Fatuma i Weinishet. Participants: 20
● 14 desembre: 2n taller de cuina etíop: el millor cafè del món.
Vam fer la cerimònia del cafè, amb crispetes i fa etíop. Les cuineres: Fatuma
i Weinishet 20 participants.
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3.1.4. Trobada de famílies
El 20 d’octubre va tenir lloc la trobada anual de famílies a Can Riera de
Ciuret, al Parc Natural del Montseny, amb l´assistència d´unes 50 persones,
famílies sòcies d’AFNE i també d’altres no sòcies.
Als joves adoptats els agrada trobar-se amb nens i nenes de la seva edat per
compartir totes aquelles coses que tenen en comú.
Durant la trobada es van organitzar jocs de proves per a totes les famílies.
Tant pares i mares com nens i nenes hi van participar de bon grat, passant
una bona estona.
A la tarda vam fer un taller de galetes amb els més petits i també algun que
altre gran que s’hi va apuntar.
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3.1.5. Seguiments postadoptius
La comissió de la Junta que treballa els seguiments postadoptius s´ha
mantingut activa al llarg de 2019, fins al tancament del grup de treball
conjunt amb l´ICAA.
Les reunions dutes a terme amb l'ICAA s´han centrat a millorar el procés
de seguiment post-adoptiu i la simplificació de la informació que s´envia
als organismes corresponents a Etiòpia, tenint en compte tanmateix els
nous canvis en la legislació relatius a la protecció de dades.
Comunicat a les famílies sobre els canvis en els informes de seguiment
postadoptiu dels infants nascuts a Etiòpia.
https://afne.org/wp-content/uploads/2019/12/COMUNICAT-CANVIS-SEGUIMENTS-POSTADOPTIUS.pdf

3.1.6. Assessoria jurídica
El conveni de col·laboració entre AFNE i l’advocada i mediadora familiar
Montserrat Tur i Racero ha continuat vigent.

3.1.7. Assessoria a famílies
AFNE rep regularment, per part tant de persones sòcies como de no sòcies,
diferents consultes relacionades amb l’adopció i la postadopció. Els
membres de la Junta han atès i orientat les diverses peticions que han
arribat a l´associació.

3.2. Àmbit cooperació
3.2.1. Projecte de col·laboració amb centre maternoinfantil de
Muketuri
AFNE col·labora en el finançament del Centre Maternoinfantil de Muketuri
(Etiòpia) des de l’any 2011. El centre està gestionat per la Missionary
Community of Saint Paul the Apostle (MCSPA) i acull 347 nens, d’entre 4 i
6 anys d’edat.
El centre ofereix:
10
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Educació preescolar.



Nutrició: esmorzar i dinar per als nens i les nenes.



Revisions sanitàries.

11
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Cursos d'agricultura per a les mares i pares.



Producció de verdures, llet i ous en el mateix centre per
l’autoconsum dels nens i nenes. .

El centre disposa d'un programa d'atenció a nens amb desnutrició del
poble de Muketuri i de 24 poblats dels voltants que conformen la província
de Wuchale Woreda, on actualment s´atenen un total de 291 nens menors
de 5 anys.

3.2.2. Donació Autodesk
Gràcies a l’aportació d’Autodesk s’han pogut fer les intervencions i actuacions
següents al centre de Muketuri:
Centre Materno Infantil:


Reparació i adaptació de la zona del pati que dóna a la cuina s'inundava
en l'època de pluges. És també la zona on les ajudants renten els plats dels
nens i nenes.
12
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 Quatre professores han cursat els estudis de mestra de preescolar,
sistema Montesori impartit a la ciutat de Sodo. Han finalitzat el curs i
s’està implementant els coneixements i materials en les seves classes.
Hem realitzat diversos tallers amb les altres mestres per a incorporar
activitats al currículum.

Diversos dels materials han començat a replicar-se en diverses classes.
 45 nenes i nens becats: s'han comprat llibretes: 225 llibretes per als
alumnes i per a les professores.
 Material educatiu: a més de folis i cartolines per a l'assignatura d'art, s'han
comprat en Addis Abeba llibres en anglès, per a impartir aquesta
assignatura i la de conte contes.
 Compra d'una fotocopiadora HP Laser; per a fotocopiar els plans
setmanals de les professores, exàmens, activitats per als nens i nenes.
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MEMÒRIA 2019

POBLATS:
 Renovació de taules i cadires en els menjadors de Gibmichu i Arkiso,
on assisteixen 121 nens, d'edats compreses entre 1 i 6 anys.

 Compra de posters educatius, llibretes i llapis per als menjadors a
Gimbichu, Arkiso, Gore Ketema i Jebene.
 Cursos agricultura: s'han realitzat 3 cursos en el poblat Arkiso, Yate i
Mechela.. A cadascun, han assistit 30 persones, (15 dones i 15 homes). S'ha
lliurat als participants: eines i llavors. Han realitzat la primera collita de
verdures (pastanagues, remolatxes, col, bledes, cebes i carabassó)
 Instal·lació de llum solar i endolls en els menjadors de Gimbichu i Arkiso.
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 Una persona dels poblat és la coordinadora dels joves que ensenyen en

els menjadors; són estudiants de l'últim curs de primària i ensenyen els
números, lletres i jocs. De moment, aquesta persona es desplaça als
menjadors en una moto llogada, fins que es disposi de la que es va
encarregar.

3.2.3. Loteria/ Grossa
S’han fet participacions de la Grossa i la Loteria Nacional. S’han venut 975
butlletes del sorteig de Nadal i 546 butlletes de la Grossa de Nadal.
Els beneficis obtinguts, gràcies als donatius incorporats en cadascuna de
les loteries, s’han destinat al centre de Muketuri.

15
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3.2.4. Activitat amb el col·legi Antoni Brusi
Els nens i les nenes del cicle inicial de l’escola Antoni Brusi de
Barcelona han treballat per projectes el coneixement d’Etiòpia: la
llengua, la cultura, la gastronomia, la geografia, la història… i han volgut
explicar als nens i nenes d’Etiòpia com era la seva vida aquí.

Aprofitant que la directora del centre maternoinfantil de Muketuri,
la Lourdes Larruy i la col·laboradora Luz Maria van fer una breu estada a
Barcelona, vam concertar una xerrada a l’escola per explicar-los com és el
dia a dia i la vida dels nens i nenes de Muketuri. Va ser una bona manera
d’engegar el projecte. Els va interessar molt: què feien a l’escola, què
menjaven, com eren els infants del centre… Per això, hi han estat en
contacte durant el curs i han intercanviat cartes i dibuixos.
Per tancar el projecte en el qual han treballat, l’escola va organitzar una
cursa el mes de juny, abans d’acabar el curs. Els més grans van ser el
servei d’ordre i van ajudar a marcar el recorregut circular dins l’escola i a
comptar el nombre de voltes que feien els corredors. Cada volta era de 250
metres. Després, entre tots van sumar el nombre de voltes total, i ho van
passar a quilòmetres per saber si haurien arribat a Etiòpia. Van fer 136 km!
Es van quedar una mica lluny, però s’hi van acostar i la cara de satisfacció
dels corredors i corredores va ser el millor de tot
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4. Comunicació
Web
A la web d’AFNE ( https://www.afne.org/) està en constant actualització i
s’hi poden trobar totes les informacions de les activitats que es van
organitzant des de l’associació.
També s’hi publiquen articles sobre Etiòpia, escrits per la Bezawerk Oliver
i l’Ennatu Domingo, i tot el que ens arriba des del centre maternoinfantil
de Muketuri, sobretot fotos i vídeos.

Xarxes socials
AFNE té perfils actius en 4 xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i
Youtube).
Son un canal de comunicació actualitzat i amb publicacions pràcticament
diàries ja sigui de notícies sobre Etiòpia o del món de l’adopció i la
postadopció, com de notícies i informacions d’AFNE i les nostres activitats.

17
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@afne.org

@AFNE_org
afne_etiopia

AFNE
ASSOCIACIÓ

Correu electrònic i butlletins informatius
És el canal principal de comunicació amb els socis i sòcies i totes aquelles
persones o entitats interessades en la nostra tasca.
Durant el 2019, s’han enviat butlletins mensuals amb les informacions
d’interès. I comunicacions concretes sobre activitats quan ha estat
necessari.

18
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5. Informe de gestió.
El Patrimoni net de l'Associació, ascendeix a 31 de desembre a 59.810,76€,
amb una disminució respecte a l'exercici anterior de 2496,92€, a causa dels
resultats negatius de l'exercici, que s'han reduït respecte a l'exercici
anterior en 1.573.86€.
El Fons Social d'ajuda, creat en el 2015, possibilita destinar un 5% dels
ingressos anuals de l'Associació (Art. 26 dels Estatut), als residents d'origen
etíop que necessitin ajuda. El saldo a 31/12/2019 és de 13.016,66€.
Ingressos
S'ha produït una lleugera reducció, del 3%, corresponent a quotes de socis
i sòcies. Així i tot, els ingressos han augmentat un 8,7% a conseqüència de:
Concessió d'una subvenció, per part de l’Institut Català de l’Acolliment i
l’Adopció (Generalitat de Catalunya) de 15.308,89€ per a costejar el 85% de
les despeses d'organització de les activitats sol·licitades





Tallers: Formació i acompanyament en la postadopción
Espais AFNE: Xerrades i col·loquis
Etiòpia en positiu: Tallers de cuina en família i conèixer Etiòpia
Suport a la cerca d'orígens de les persones adoptada

Les activitats es realitzen des de novembre de 2019 fins a juny de 2020. El
període d'execució s'ha ampliat a causa de la situació produïda pel Covid19.
L'import de la subvenció va ser ingressat en compte al gener de 2020.
L'augment de les donacions que s'han quintuplicat respecte a l'exercici
anterior, i ascendeixen a un import total de 15.582,20€ (14.848€
corresponen a la subhasta solidària realitzada al desembre de 2018 per
l'empresa Autodesk).
Les aportacions realitzades per les participacions de loteria de Nadal
i Grossa van augmentar un 38% resultant un import de 6.974,00 €
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Despeses
Les despeses d'explotació van disminuir en un 23%, degut principalment
al fet que en aquest exercici no s'han organitzat les colònies d'estiu i com
a resultat han disminuït en 9.678.
El resultat de l'activitat ordinària de l'exercici és de 32.704,63 euros.
L'increment d'ingressos i la reducció de despeses ha propiciat un augment
del 72% respecte a l'any 2018.
La donació realitzada per Autodesk, es va destinar íntegrament al
Centre Maternoinfantil de Muketuri.
L'import total de les donacions realitzades per AFNE a aquest projecte
van ascendir a 35.177,63 euros a aquest projecte.

20
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ACTIVITATS
INGRESSOS
TROBADES
COLONIES
ESPAIS I TALLERS
ALTRES ACTIVITATS
CONCERTS I MUSICALS
GASTOS
TROBADES
COLONIES
ESPAI AFNE
BERENARS EN AMHARIC
RESULTATS

2018
11.277,21

954,69

2.841,80
7.955,41
480,00
-

642,00

-11.034,20

-678,07

-2.723,46
-7.689,90
-399,92
-220,92

-651,91

243,01

SUBVENCIÓ
Subvenció ICAA 2018/2019
Subvenció ICAA 2017/2018
Subvenció ICAA 2018/2019

2019

2018
2.701,72
1.615,00

Subvenció ICAA 2019/2020

307,00
5,69

-22,18
-3,98
-678,07

2019
130,00
5.792,48
2.553,90

Subvenció ICAA

4.316,72

8.476,38

Donatius Particulars

2.864,08

15.582,20

Fira XIPS

1.349,60

Total

8.530,40

SOUS I SALARIS
NOMINA PROFESSORA
SEGURETAT SOCIAL (Empresa)
SEG.SOCIAL CLASSES
BONIFICACIO SS
TOTAL

2018
-12.511,04
-442,16
-3.947,26
-144,80
420,00
-16.625,26

SERV.PROF.COMUNICACIO
SERVEIS DE PROFESSIONALS INDE
Total

24.058,58
2019
-13.319,72
-4.202,42
-420,00
-17.942,14

2018
-3.509,00
-873,92

2019
-1.887,60
-808,46

-4.382,92

-2.696,06
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MATERIAL OFICINA, PUBLICITAT
MATERIAL OFICINA
DESPESES INFORMÀTICA
SOMHABESHA
PROTECCIÓ DE DADES
TRANSPORTS
REPARACIONS I CONSERVACIÓ
MISSATGERIA / CORREUS
ALTRES SERVEIS
ASSEMBLEA
PUBLICITAT I PROPAGANDA
TOTAL

2018
-689,97
-320,75
-319,44
-302,50
-33,35
-29,54
-6,20

2019
-311,11
-26,49
-302,50
-12,99
-38,54
-103,90
-201,40

-1.701,75

-996,93

El pressupost per a l'any 2020:
Ingressos totals de 61.200 euros, d'aquest import, més d'un 58%
correspondrien a les quotes de socis i sòcies. L'import restant correspon a
donacions i subvencions (27%), loteries (10%) i activitats (4%), que es
desenvoluparan quan les despeses no superin als ingressos per a la seva
realització.
Els ingressos provinents de totes aquestes fonts, han de contribuir a
continuar la labor per a aconseguir els objectius de l'associació. Així, està
previst contribuir amb 20.000 euros a l'any per al manteniment del Centre
Matern infantil de Muketuri.
Durant l'any 2020 està previst destinar a :
Activitats de l'Associació 14.434,37 euros, amb els objectius següents:





Fomentar el desenvolupament personal i social dels nens i nenes
d'origen etíop.
Continuar oferint suport i assessorament als socis i sòcies.
Augmentar les activitats: trobades, xerrades i tallers, amb la intenció
que no resultin deficitàries.
Una part de la resta del Premi IBE (5.848 euros pendents).

L'import restant es destinarà a despeses d'explotació i gestió: despeses
d'administració (18.096), despeses estructurals de funcionament de
l'Entitat inclosos els de comunicació i assessorament (4.450), resultant un
muntant total de 22.546, un 39% del total de les despeses pressupostades.
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6. Comptes anuals 2019 i pressupost 2020
Balanç de situació

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
IMMOBILITZAT INTANGIBLE
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI
B) ACTIU CORRENT
EXISTÈNCIES
DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTE A COBRAR
EFECTIU I BANCS
TOTAL ACTIU

2018

2019

911,16 1.416,27
565,16 1.070,26
346,00
346,00
98.473,12 77.857,10
1.324,87 1.229,92
23.405,07 15.733,60
73.743,18 60.893,58
99.384,28 79.273,37

PASSIU

2018

2019

PATRIMONI NET
FONS PROPIS
FONS SOCIAL
Fons Social Remanent
Fons Social Ajuda
RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS
RESULTAT DE L'EXERCICI

62.307,68
62.307,68
88.404,42
78.799,11
9.605,31
-22.025,96
-4.070,78

59.810,76
59.810,76
88.404,42
75.387,76
13.016,66
-26.096,74
-2.496,92

PASSIU CORRENT
PROVISIONS A CURT TERMINI
Deutes a curt termini
Altres deutes a curt termini
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI

37.076,60
5.848,00
9.600,00
925,25
20.703,35

19.462,61
5.848,00
0
859,62
12.754,99

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

99.384,28

79.273,37
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Compte de Pèrdues i Guanys

INGRESSOS
REBUTS Socis i Sòcies
ACTIVITATS
BOTIGA SOLIDÀRIA
DOC TOWN OF RUNNERS DVD
LOTERIES (Nadal i Grossa)
SUBVENCIONS
DONACIONS

DESPESES
PERSONAL
ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS DE PROFESSIONALS INDE
SERVEIS I COMISSIONS FINANCERES
DOC TOWN OF RUNNERS DVD
LOTERIES (Nadal i Grossa)
MATERIAL OFICINA, PUBLICITAT I PROPAGANDA
ACTIVITATS
DESPESES SUBVENCIÓ ICAA
DOTACIO PROVISIÓ PREMI IBE
DONATIUS
ALTRES TRIBUTS

2018

2019

62.671,81

68.132,12

36.372,50
11.277,21
989,70
445,00
5.057,00
4.316,72
4.213,68

35.443,50
954,69
706,35
6.969,00
8.476,38
15.582,20

- 43.668,25 - 35.382,40
-16.625,26
-2.379,07
-4.382,92
-1.257,28
-163,30
-3.763,50
-1.701,75
-11.034,20
-1.908,20

-17.942,14
-2.470,70
-2.696,06
-1.157,67
-273,00
-4.540,00
-996,93
-678,07
-4.496,78

-452,77
-131,05

RESULTATS ACTIVITAT ORDINÀRIA

19.003,56

32.749,72

DONATIU MUKETURI
AMORTIZACIÓ IMMOBILIZATS
INGRESSOS EXCEPCIONALS (PREMI IBE)

-23.011,00
-63,34

-35.177,00
-69,64

-4.070,78

-2.496,92

RESULTAT EXERCICI
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Pressupost

2019

2020

INGRESSOS

75.900,00

61.200,00

REBUTS Socis i Sòcies

37.000,00

36.000,00

7.500,00

2.500,00

250,00

300,00

5.750,00
9.000,00
16.400,00

6.000,00
11.400,00
5.000,00

DESPESES

-41.846,59

-47.048,00

PERSONAL
ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS DE PROFESSIONALS INDE
SERVEIS I COMISSIONS FINANCERS
DOC TOWN OF RUNNERS DVD
LOTERIES (Nadal i Grossa)
MATERIAL OFICINA, PUBLICITAT I PROPAGANDA
ACTIVITATS
DESPESES SUBVENCIÓ ICAA
DOTACIO PROVISIÓ PREMI IBE
DONATIUS
ALTRES TRIBUTS

-16.880,94
-2.426,65
-4.036,00
-1.300,00
-273,00
-4.800,00
-2.120,00
-8.010,00

-18.096,08
-2.528,59
-4.450,00
-1.150,00
0,00
-5.138,96
-1.250,00
-2.538,59
-6.047,78
-5.848,00

RESULTATS ACTIVITAT ORDINÀRIA

34.053,41

14.152,00

DONATIU MUKETURI
AMORTIZACIÓ IMMOBILIZATS
INGRESSOS EXCEPCIONALS (PREMI IBE)

-34.000,00

-20.000,00

ACTIVITATS
BOTIGA SOLIDÀRIA
DOC TOWN OF RUNNERS DVD
LOTERIES (Nadal i Grossa)
SUBVENCIONS
DONACIONS

RESULTAT EXERCICI

-2.000,00
0,00

5.848,00
53,41

0,00
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