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Estem contents de poder mostrar un any més -i ja en van 3!- la feina feta al llarg del 2020.   

No ha estat un any fàcil. Un any en el que hem pogut viure el millor del que socialment som i el pitjor de la 
nostra fragilitat. Per això, abans que res, volem deixar constància del nostre sentit record per a totes les 
persones que han patit la malaltia i per totes les que ens han deixat per aquest motiu. I volem deixar 
constància també del nostre reconeixement per a tots els professionals que han estat essencials en aquests 
durs dies que hem viscut i que encara vivim. Els professionals de la salut si, però també els de serveis 
socials, aquest germà pobre dels sistemes de protecció a la vida que, un cop més, hem pogut comprovar 
com de necessari és. 

Nosaltres també ens hem hagut d’adaptar, com tothom, al que la pandèmia ens ha obligat. No hem pogut 
trobar-nos com hauríem volgut, però això no ha impedit que seguíssim amb tantes ganes i entusiasme com 
el primer dia i  de la manera que volem fer-ho, en col·laboració amb companys de viatge com la universitat, 
les associacions municipals, destacats professionals de diferents disciplines, etc. Tot ens indica que la 
voluntat d’innovar en els serveis socials és compartida amb molts agents de dins i fora del sistema i aquest 
és un actiu que no podem deixar perdre.  

Podeu veure tota l’activitat feta en les pàgines que segueixen i que hem ordenat en les 4 línies d’activitat 
que des d’iSocial duem a terme: la Recerca, el Campus (coneixement i debat), el Lab (projectes) i la 
Comunicació. 

La recerca en la que hem participat ha estat marcada per la voluntat de conèixer els efectes de la Covid-19 
en les persones usuàries de serveis socials. Uns documents que podeu consultar al nostre web i que 
desvetllen interessants continguts.  

El Campus ha estat actiu tan presencial -fins al mes de març- com virtualment i ha acollit debats i formació 
en el que han participat destacats professionals de diferents disciplines i que ha tingut també un vesant 
internacional.  

La línia de projectes, el nostre Lab, ha impulsat la creació de productes tecnològics que facilitin l’autonomia 
i l’autogestió de les persones que els faran servir, usuàries majoritàriament de serveis socials. En 
destaquem Flapp! una app adreçada de moment a joves, creada amb ells/es i per a ells/es i que us 
convidem a descobrir.  

Estem segurs que aquest 2021 ens seguirà oferint la possibilitat de seguir treballant en totes les iniciatives 
que han de contribuir, de manera innovadora, a l’evolució dels serveis socials. Nosaltres ens proposem fer-
ho, reforçant especialment la nostra disposició a treballar amb tots i totes les que comparteixen amb 
nosaltres aquesta voluntat.  

 

Montse Cervera, Presidenta 
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1. Qui som, on som 
 

• Les entitats patrones 

L’any 2020 el patronat s’ha ampliat amb dues noves entitats socials, fins a les vuit que conformen el patronat actual. 
Es tracta d’entitats que actuen en diferents territoris, amb un impacte social sobre més de 130.000 persones, amb 
expertesa en camps d’intervenció social diversos (discapacitat, salut mental, drogodependències, habitatge social, 
infància en risc, persones grans...) i que tenen una ampla i dilatada experiència en l’impuls d’accions innovadores en el 
sector dels Serveis Socials:  

- Associació ABD 
- Associació ATRA 
- Fundació AMPANS 
- Fundació Catalana Síndrome de Down 
- Fundació Família i Benestar Social 
- Fundació JOIA 
- Fundació Resilis 
- Fundació Support-Girona 

 

• Les entitats sòcies-col·laboradores 

Dues entitats socials que donen suport a la fundació i participen a les seves activitats: 

- Fundació MARESME 
- Federació d’associacions de familiars de malats d’Alzheimer. 

 

• El patronat 

- Presidenta: Montserrat Cervera i Macià, en representació  
de Fundació AMPANS 

- Vice-presidenta: Mª Pilar Rodríguez i  Benito, en 
representació d’ABD 

- Secretari: Josep-Maria Solé Chavero, en representació      
de Fundació SUPPORT Girona 

- Vocal: Enric Arqués i Martí, en representació de Fundació 
JOIA 

- Vocal: Alfons. Mª Thió i Ordis, en representació de   
Fundació FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL 

- Vocal: Joan Artur Sales i Guàrdia, en representació de 
Grup ATRA 

- Vocal: Kay Trias i Trueta, en representació de Fundació 
Catalana Síndrome de Down 

- Vocal: Jordi Pascual i Pèlach, en representació de Fundació RESILIS 
 

• L’equip tècnic 

- Director-cofundador: Toni Codina 
- Tècnics de projectes: Irene Rodríguez, Alba Brugué, Oriol Janer, Ferran Blanco 
- Docents col·laboradors: Núria Fustier, David Bondia, David Rodríguez, Maria Jesús Rodríguez, Fran Eiroa 

 

Reunió del Patronat de la fundació, el 3 de març de 2020 a la seu 
de l’organització ABD a Barcelona. 
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• El consell social 

- Manuel Aguilar, sociòleg 
- Maria Àngels Cabasés, economista 
- Núria Carrera, treballadora social 
- Ricard Faura, tecno-antropòleg 
- Josep-Ramon Ferrer, enginyer 
- Assumpció Gonzàlez, infermera 
- Cristina Laborda, pedagoga 
- Jordi Marin, economista 
- Josep Maria Pascual, sociòleg 
- Ismael Peña López, politòleg 
- Josep Salvatella, economista 
- Toni Vilà, pedagog 
- Josep Maria Vilalta, geògraf 

 

• Seu social 

Estem al 1r pis del carrer Gran de Gràcia 239 de Barcelona, en un despatx de les oficines del Grup ATRA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunió del Consell Social de la fundació, el 3 de març de 2020 al 
Palau Macaya de Barcelona 

 

Seu social actual de la fundació, situada al número 239 del carrer 
Gran de Gràcia de la ciutat de Barcelona. 
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2. Activitats 
 

L’any 2020 l’activitat de la fundació ha estat totalment marcada per l’esclat de la pandèmia de la Covid-19. Algunes 
activitats van quedar cancel.lades, interrompudes o alterades amb l’arribada del confinament, en especial l’oferta 
formativa, mentre en resposta a les noves necessitats engendrades per la crisi sanitària hem impulsat o ens hem 
involucrat en nombroses iniciatives en aquest camp. 
 

Recerca iSocial 
• Projectes de recerca 

INSESS-COVID19 (Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la COVID19 i efecte 
sobre els Serveis Socials del territori) 

Estudi prospectiu realitzat per iSocial i 
l’Intelligence Data Science and Artificial 
Intelligence Researh Center de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) per conèixer les 
vulnerabilitats de la població catalana com a 
resultat de la crisi del Covid-19 i aportar elements 
de decisió per a les 107 Àrees Bàsiques de 
Serveis Socials de Catalunya. Hi van participat la 
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

L’estudi es va portar a terme entre maig i desembre, i aporta una 
radiografia detallada de les noves necessitats a atendre pels Serveis 
Socials dels ens locals, amb una metodologia de diagnòstic ràpid de 
territori per mitjà de l’enquestament de prop de 1.000 persones 
usuàries. Els resultats foren presentats el 15 de desembre en un acte 
públic celebrat al Palau Robert de Barcelona, que fou seguit per més 
de 100 persones i va tenir una àmplia repercussió a la premsa. 

 

EMJUCOVID (L’ocupació juvenil a Espanya davant la crisi de la COVID-19: impacte en la desigualtat laboral 
per gènere des d’un enfocament interseccional) 

Estudi iniciat el mes de setembre i que finalitzarà el 2021, liderat 
per la Universitat de Lleida en col.laboració amb la Fundació 
iSocial, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Universitat de València. 
La investigació es focalitza en els sectors juvenils més afectats 
prèviament per la precarització laboral i en l’impacte que la 
creixent digitalització de l’economia pot tenir sobre les 
desigualtats socials entre la població jove. iSocial s’ocupa 
principalment d’identificar i analitzar iniciatives innovadores 
sorgides en resposta al nou escenari de la Covid-19 per millorar 
i recuperar l’ocupabilitat de la població juvenil. 

Acte d’iSocial i la UPC de presentació dels resultats de la recerca, celebrat al Palau Robert de Barcelona el 15 de desembre, presidit per les 
directores generals de Serveis Socials i d’Igualtat de la Generalitat. 



 

 

  

MEMÒRIA 2020 7 

 

• Vigilància internacional 
 

Grup de treball “The Covid-19 Pandemic. Challenges and Opportunities in Elderly Community Care 
Systems”  
 

Amb l’objectiu d’anar adquirint una mirada i una anàlisi 
permanents sobre les polítiques i iniciatives innovadores en 
Serveis Socials en altres països de referència, durant el 
2020 hem participat en aquest grup de treball organitzat per 
la Federació Internacional d’Envelliment (IFA) i l’organització 
israeliana JDC-Eshel, per compartir respostes sobre la crisi 
de la Covid-19 en l’àmbit de l’atenció a les persones grans. 
Hem participat en 6 reunions internacionals conduides per 
la presidenta de l’IFA i amb la participació del secretari 
general de l’European Ageing Network i d’organitzacions 
d’Estats Units, Canadà, Israel, Austràlia, Rússia, França i 
Itàlia, entre altres. 
 

Jornades i webinars de plataformes europees 

Alhora hem participat en esdeveniments organitzats per 
l’European Social Network (ESN) i per l’European Association of 
Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) en 
relació a temes com l’impacte de la Covid-19 en les polítiques 
socials europees; les respostes de les organitzacions socials a 
les noves necessitats de la ciutadania; dilemes ètics de la 
pandèmia en l’atenció a grups poblacions vulnerables; o la 
digitalització dels serveis socials públics per poder seguir 
atenent a les persones usuàries. 

 

• Posicionaments públics 
 

Manifest “Per a un debat obert (i urgent) sobre el nou model de l’atenció de llarga durada i residencial a 
Catalunya” 

Document fet públic el 9 de juny per la Fundació 
iSocial, la Federació de gent gran de Catalunya 
(FATEC) i la Societat Catalana de Geriatria i 
Gerontologia (SCGG) per demanar redissenyar el 
model d’atenció de llarga durada i residencial. El 
manifest proposa 10 principis bàsics que haurien de 
guiar la construcció del nou model i que haurien de 
permetre afrontar els problemes de fons que el 
condicionen. El document fou presentat a les principals institucions catalanes: Parlament de Catalunya, Administracions, 
partits, plataformes del sector, patronals privades, associacions professionals, etc. i explicat en entrevistes i notícies a 
mitjans de comunicació. 

Reunió telemàtica del 6 de juny amb representants d’Austràlia, 
Canadà, Rep.Txeca, Israel i Rússia. 

El 7 de febrer vam participar en un taller a Brussel·les organitzat per EASPD. 
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Campus iSocial 
 

• Actes i seminaris 
 

Conferència “Prioritats avui en innovació i transformació dels 
Serveis Socials a Europa” (5 de febrer) 

Conferència impartida per Alfonso Lara Montero, director de l’European 
Social Network (ESN) a la seu de l’Associació Catalana de Municipis de 
Barcelona, convidat per la nostra fundació a Catalunya per a mantenir 
diverses reunions de treball amb institucions catalanes. La conferència 
tingué lloc el dia 5 de febrer en el marc de l’acte inaugural del “Diploma 
de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals” de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), que des de 2020 hem començat a co-
dirigir l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona i la 
Fundació iSocial. 

 

Conferència de cloenda del cicle “Big data i serveis socials” (10 de març) 

Prop de 200 persones van assistir al Palau Macaya de Barcelona a aquest acte 
organitzat per la fundació, en el qual Fernando Fantova, doctor en sociologia i 
ex-viceconseller del Govern Basc, va pronunciar la conferència “Los servicios 
sociales ante la inteligencia de grandes cantidades de datos (big data)”. 
Posteriorment vam publicar un document final de resum de tot el cicle, en el 
qual des de setembre de 2019 hi participaren més de 400 persones, així com 
també un article del conferenciant amb els continguts de la seva conferència. 

 

Conferència  “El futur ja és aquí: tecnologia i Big data 
en els Serveis Socials” (17 de juny) 

Més de 90 persones van seguir aquesta conferència en línia 
impartida pel director de la fundació Toni Codina, en el marc 
de les conferències mensuals que convoca el Centre de 
Documentació de Serveis Socials DIXIT de la Generalitat. 
Mitjançant nom-brosos exemples va exposar els beneficis 
que avui les noves tecnologies 4.0 poden aportar al sector 
dels Serveis Socials.  

 

Conferència “#Resistirem els Serveis Socials als reptes emergents per 
la Covid19?” (16 de setembre) 

El Dr.Carles Alsinet, director de la Càtedra d’Innovació Social de la Universitat 
de Lleida, va impartir aquesta conferència en el marc de l’inici de la segona 
part del Curs de postgrau en gestió pública dels Serveis Socials locals de ACM-
UB-iSocial, que havia quedat interromput a l’inici de la primavera a causa de 

la pandèmia. La conferència es va realitzar en línia, i va ser seguida per una quarantena de persones vinculades als 
Serveis Socials d’Ajuntaments i Consells Comarcals. 

https://isocial.cat/formacio_accio/postgrau-en-gestio-publica-de-serveis-socials-locals/
https://isocial.cat/formacio_accio/postgrau-en-gestio-publica-de-serveis-socials-locals/
https://isocial.cat/seminaris/conferencia-el-futur-ja-es-aqui-tecnologia-i-big-data-en-els-serveis-socials/
https://isocial.cat/seminaris/conferencia-el-futur-ja-es-aqui-tecnologia-i-big-data-en-els-serveis-socials/
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Conferència “El repte de la creació de 
valor i positivitat a les organitzacions en 
temps convulsos” (15 de desembre)  

Conferència del professor Xavier Marcet 
adreçada als professionals de serveis socials 
dels ens locals amb reflexions i pautes per 
respondre de manera positiva i 
transformadora als desafiaments que la crisi 
global de la Covid-19 ha comportat per al sector de l’acció social del nostre país. Fou organitzada per iSocial el 15 de 
desembre al Palau Robert de Barcelona, en el marc de l’acte de presentació de conclusions de l’estudi INSESS-COVID19 
realitzat conjuntament amb la UPC. 

 

• Oferta formativa 

Diploma de postgrau en gestió pública dels Serveis Socials de 
l’Associació Catalana de Municipis 

L’any 2020 hem co-dirigit per primera vegada aquest curs, conjuntament 
amb l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Hi han participat 
quinze coordinadors/es de Serveis Socials d’ajuntaments i consells 
comarcals. A causa de la crisi sanitària les classes es van haver 
d’interrompre a la primavera, i es van reemprendre a partir de setembre en 
format virtual. Es tracta d’un curs de 30 crèdits i 256 hores de classe. 

 

Curs a El Prat de Llobregat “Noves tendències en 
intervenció als Serveis Socials bàsics: de l’Atenció 
Centrada en la Persona al Self-directed support” 

El 14 de febrer vam realitzar la darrera sessió d’aquest programa 
formatiu encarregat per l’Ajuntament del Prat, que havíem 
començat el novembre de l’any anterior. Hi van participar 60 
professionals de Serveis Socials d’aquest ajuntament. Es tracta 
d’un curs format per vuit tallers de 2 h. a càrrec d’especialistes 
en diversos àmbits d’intervenció. 

Posteriorment, a causa de la irrupció de la pandèmia altres 
encàrrecs rebuts per impartir aquest curs foren cancel·lats. 

 

• Publicacions 

En el transcurs de l’any 2020 hem publicat els dossiers i articles següents: 

- Fantova, Fernando; “Els Serveis Socials davant la intel.ligència de grans quantitats de dades (big data)”, 
Barcelona, abril 2020 

- Fundació iSocial, “Document final del cicle Big Data i Serveis Socials”, Barcelona, maig 2020 

- Codina, Toni; “El potencial de les tecnologies emergents per millorar l’atenció social”, Quadern de les Idees, 
Sabadell, octubre 2020 

- Codina, Toni; “Perquè la intel·ligència artificial transformarà els serveis socials”, Revista de Treball Social, 
Barcelona, desembre 2020 
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A més, en format audiovisual hem produït un vídeo amb les 
conclusions del cicle de reflexió “Big data i serveis socials”, i 
diversos vídeos divulgatius sobre la nostra oferta formativa que 
poden visualitzar-se al canal de Youtube de la fundació. 

 

 

• Premi GrausTIC a la integració social mitjançant les TIC 

El mes de setembre vam convocar per primera vegada aquest premi en col·laboració amb l’Associació GrausTIC, per 
reconèixer en el marc de la Diada anual de les TIC de Catalunya a l'empresa, organització o institució que durant l'any 
natural més hagi contribuït a l'impuls de la integració social mitjançat les tecnologies de la informació i la comunicació 
fent accessibles per a tothom els seus productes, serveis, projectes o activitats. Dissortadament però la crisi sanitària 
va obligar a endarrerir a l’any 2021 la Diada de les TIC que s’havia d’haver celebrat el 25 de novembre. 

 

• Banc d’innovacions en acció social 

L’any 2020 hem seguit ampliant aquest recull 
d’iniciatives innovadores, locals i internacionals, 
disponible al nostre web, les quals aporten 
solucions efectives per als principals reptes que té 
avui el sector dels serveis socials.  

Després d’un llarg parèntesi provocat per la 
situació de pandèmia, a la tardor vam 
reemprendre la publicació de les fitxes amb una 
nova entrada setmanal. 
 

• Hemeroteca 

Durant l’any també seguit alimentant aquesta secció del nostre web, amb nous articles, llibres, vídeos, presentacions i 
altres materials que permetin aprofundir entorn als àmbits i temes en què des de la fundació estem treballant. 

 

Lab iSocial 
 

• Projectes d’innovació 

FLAPP! App per a adolescents i joves amb necessitats 
d’emancipació i d’inclusió 

L’any 2020 hem donat l’empenta definitiva a aquest projecte 
iniciat el 2019, amb el desenvolupament de l’App i del Web 
App durant el 1r semestre de l’any, i l’inici d’un pilot amb 120 
adolescents i joves a partir de l’octubre. El projecte està liderat 
per la Fundació iSocial, i ha comptat amb la participació 
d’adolescent i joves i de professionals (educadors, 
integradors, psicòlegs..) de 6 entitats socials (Fundació Idea, 
Associació Punt de Referència, Fundació Sant Pere Claver, 
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Fundació Resilis, Fundació Benallar i Cooperativa Alba Jussà), la col·laboració de dues universitats (UB i UOC), la 
implicació de l’empresa tecnològica Mass Factory i el suport de la DGAIA, la Fundació La Caixa i la Fundació Fèlix Llobet. 

FLAPP! s’adreça als 5.500 adolescents i joves d’entre 16 i 23 anys 
que a Catalunya estan tutelats o han estat tutelats pel sistema públic 
d’atenció i protecció, el 68% dels quals han estat menors migrants 
no acompanyats; i també a altres joves amb necessitats 
d’emancipació i d’inclusió similars tant a Catalunya com en altres 
territoris i països.  

Aquesta solució tecnològica ofereix cinc eines digitals tant per a 
aquests joves com per als professionals que els atenen, i compta 
amb una versió per als joves i una altra per als professionals, tant en 
format App per a telèfons mòbils com en format web per a 
ordinadors. 

 

WELCOME, assistent personal multilingüe per a persones nouvingudes 

Projecte iniciat el mes de febrer per al desenvolupament d’un 
assistent personal multilingüe que doni resposta a les necessitats 
d’acollida i d’integració de persones nouvingudes i refugiades 
procedents de països de l’àrea mediterrània i de l’orient mitjà. 
WELCOME pretén oferir serveis personalitzats intel·ligents en les 
llengües d’origen d’aquestes persones en sis territoris europeus que 
tenen fluxos migratoris molt intensos, un dels quals és Catalunya. Es 
tracta d’un projecte europeu Horizon 2020 que té una durada de 3 
anys, compta amb 15 partners de sis països diferents, i està liderat 
pel grup de Tractament Automàtic del Llenguatge Natural de la 
Universitat Pompeu Fabra. A Catalunya, a més d’iSocial, també 
compta amb el partenariat de la Secretaria d’Immigració de la 
Generalitat i de l’empresa tecnològica Everis.  

 

• Projectes d’acompanyament 

 
Pla d’impuls de la innovació del tercer sector social 
d’Euskadi 

El mes de novembre vam iniciar un encàrrec d’Innobasque, 
l’agència d’innovació del Govern Basc, per assessorar-los en 
la preparació d’un pla per impulsar la innovació de les entitats 
socials basques. En els treballs iniciats hem col.laborat també 
amb Sareen Sarea, la plataforma del tercer sector social 
d’Euskadi, i la conselleria de polítiques socials del Govern 
Basc. En una primera fase s’ha adaptat el model i la 
metodologia ja existent per avaluar la innovació de les petites 
i mitjanes empreses (Pimes) per a la realitat específica del 
sector no lucratiu social.  

Sessió de formació sobre l’ús de Flapp! en un centre 
de Tremp (Pallars Jussà) el dia 9 d’octubre 

Reunió Kick-off del projecte a la UPF el 12 de febrer 

Reunió de treball a la seu d’Innobasque a Bilbao el 27 de novembre, amb representants del Govern Basc, de Sareen Sarea i d’Innobasque. 
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Pla de la nova Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant Quirze del 
Vallès 

El mes d’octubre vam iniciar aquest encàrrec de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès, per acompanyar la regidoria i l’equip professional de 
Serveis Socials d’aquest municipi en el disseny i la posada en marxa 
de la seva nova Àrea Bàsica de Serveis Socials. En haver superat els 
20.000 habitants, d’acord amb la Llei de Serveis Socials de Catalunya 
12/2017, els Serveis Socials del municipi deixen de dependre de l’Àrea 
Bàsica del Consell Comarcal i es constitueixen en una nova Àrea Bàsica 
pròpia, que se suma a les altres 107 Àrees Bàsiques de Serveis Socials 
ja existents a Catalunya. La feina d’iSocial ha consistit a elaborar el Pla de la nova Àrea Bàsica municipal per al període 
2022-2024, amb la participació de tots els agents implicats de dins i de fora del municipi. 

 
 
 

Comunicació 
A finals de 2020 havíem assolit 806 seguidors al compte de Twitter (un 43% més que l’any anterior), amb un 
mitjana de 351 impressions diàries. També disposem d’un compte de Linkedin amb 174 seguidors, un 
compte de Facebook i un canal de Youtube.  

El web l’hem anat ampliant i actualitzant durant tot l’any, amb notícies, noves entrades al Banc d’Innovacions 
i la informació sobre les activitats ofertes o programades. Durant 2020 hem tingut 8.630 visitants (un 55% 
més que l’any anterior), amb 11.054 sessions (un 37% més que l’any anterior) i 24.014 pàgines visualitzades 
(un 26% més que l’any anterior). El 86% dels visitants han estat nous, i el 14% no. El 42% de les visites han 
sigut a la versió castellana, el 36% a la versió catalana i el 22% a la versió en anglès. El 69% han procedit 
d’Espanya i el 31% d’altres països. 
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3. Informe econòmic 
 

D’acord amb les previsions econòmiques inicials, després dels primers 16 mesos (2018 i 2019) d’activitat de 
la fundació amb resultats negatius, en el 2020 els resultats ja han estat positius i s’espera de poder mantenir 
aquesta tendència en els anys següents per a fer possible així la sostenibilitat de l’organització. 

A curt termini la fundació no tindrà problemes de liquiditat atès que l’actiu corrent es superior al passiu 
corrent. Això ho referma el rati de solvència de la societat que és superior a 1, juntament amb el rati de 
tresoreria que ens indica que tenim excés de tresoreria.  

 

Balanç a 31/12/2020 
 

ACTIU  
Actiu no corrent 85.302,84 

- Immobilitzat intangible 84.093,24 
- Immobilitzat material 1.209,60 

Actiu corrent 162.393,49 
- Deutors 132.650,78 
- Inversions financeres a curt termini 64,88 
- Periodificacions a curt termini -13.459,20 
- Efectiu i altres actius líquids 43.137,03 

Total actiu 247.696,33 
 

PASSIU  
Patrimoni net 17.061,48 

- Dotació fundacional 30.000,00 
- Resultats dels exercicis anteriors -77.714,51 
- Resultat de l’exercici 20.775,99 
- Subvencions de capital 44.000,00 

Passiu no corrent 183.240,00 
- Deutes a llarg termini 69.000,00 
- Periodificacions a llarg termini 114.240,00 

Passiu corrent 47.394,85 
- Deutes a curt termini 460,38 
- Creditors 22.073,62 
- Periodificacions a curt termini 24.860,85 

Total patrimoni net i passiu 247.696,33 
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Compte de pèrdues i guanys  

 

DESPESES 
Despeses de personal -65.290,37 
Reparacions i conservació -168,95 
Serveis professionals -7.304,00 
Serveis bancaris -234,02 
Publicitat, propaganda i relacions públiques -1.802,67 
Altres serveis -1.104,61 
Desplaçaments -1.067,77 
Tributs -155,00 
Ajustaments positius d’IVA 4.680,97 
Amortitzacions -2.542,24 

Total despeses -74.988,66 

 

INGRESSOS 
Donacions 20.100,00 
Prestacions de serveis 27.135,50 
Subvencions públiques 27.529,15 
Subvencions d’institucions privades 21.000,00 

Total ingressos 95.764,65 
 

Resultat de l’exercici 20.775,99 € 
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Entitats patrones: 

    

    

 

Entitats sòcies-col.laboradores: 

 
 

  

 

 

Partners de projectes i activitats: 
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Clients: 

 
  

 

 

 

Finançadors: 
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