Assemblea General
Ordinària

Caldes Solidària
Any 2019

Data: 13 d’abril de 2019
Hora: 10:00
Lloc: sala 3 del Centre Cívic i Cultural (Caldes de Montbui)

Ordre de l’Assemblea General Ordinària:

1.

Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea general ordinària
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Memòria d’activitats de l’any 2018
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3.

Balanç econòmic de l’any 2018

Pàg. 13

4.

Balanç de membres socis/sòcies de l’entitat
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5.

Programa d’activitats previst per a l’any 2019
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6.

Pressupost econòmic per l’any 2019

Pàg. 18
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8.
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9.

Actualització de signatura de comptes
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10. Precs i preguntes
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1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària (2018)
Reunits a la sala 2 del Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui, a les 11:00 hores del dia 28 d’abril
de 2018, amb presència dels socis i les sòcies i altres assistents relacionats a continuació, es constitueix
l’Assemblea General Ordinària d’aquesta entitat, Caldes Solidària.

ASSEMBLEA
Montserrat Massana Del Castillo - sòcia

Laia Altayó Mañosa - sòcia

Daniel López Codina - sòci

Gabriel Ferrer Montllor - soci

Ignasi Altimir Losada - sòci

Albert Francolí Manils - soci

Lídia Abad Ramoneda - sòcia

Enrica Codina Ventura - sòcia

Carme Roselló Bruguerolas - sòcia

Joan Martí Llopis -soci- i Pilar

Albert Sanz Artigas - soci

Maite Marin

Daniel López Codina, president de l’entitat, declara oberta la sessió prèviament convocada amb els
requisits legals i estatutaris amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària
Memòria d’activitats de l’any 2017
Balanç econòmic de l’any 2017
Balanç de membres socis/sòcies de l’entitat
Programa d’activitats previst per l’any 2018
Pressupost econòmic per l’any 2018
Precs i preguntes

Albert Sanz Artigas, secretari de l’entitat, inicia la sessió amb la lectura de l'acta de l’Assemblea General
Ordinària celebrada el dia 22 d’abril de 2017, la qual és aprovada per unanimitat sense cap esmena.
A continuació descrivim les activitats realitzades a l’any 2017 en els diferents àmbits d’actuació de
l’associació.
En cooperació internacional per al desenvolupament hem donat suport a l’Association Education
Solidaire (AES) del Senegal a diversos projectes. Pel que fa al centre de promoció agrícola de M’lomp,
vam presentar la justificació pendent al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i ha
quedat tancat el projecte, al Senegal però la gestió de la granja escola i de les estructures de
agroramaderes s’està renovant per fer-les més eficients i viables. La fase I del projecte de reconstrucció
del municipi de Bhimphedi (Nepal) amb UPC, Amiscs del Nepal i Base-A ha estat també justificat al
FCCD i a Caldes Solidària (aportació fons propis), la fase II però es va presentar a l’ajuntament a la
convocatòria 2017 i es va aprovar amb un finançament de 19.000 euros.
L’ajuntament aprovà més projectes de Caldes Solidària en aquesta convocatòria, com la continuació de
Karang (Senegal 17.000 euros). En aquest projecte també s’hi sumà una aportació via FCCD de
3.598,93 euros de Cabrera de Mar, 909.09 euros del Masnou i 1.934,07 euros de Castellbisbal.
STEM-up (Senegal) va ser un projecte nou aprovat (2.000 euros) en el qual hi participa també la UPC.
Aquest projecte pretén impulsar la millora del nivell de ciències, tecnologia i matemàtiques de les escoles
de secundària al Senegal.
Un altre de nou va ser «Aïn Sebaâ, acompanyament de mares solteres i llurs infants, i inserció
sociolaboral» que es desenvolupa a Casablanca (Marroc). L’ajuntament de Caldes el va aprovar amb
8.000 euros i el vam presentar conjuntament amb Amics dels Infants del Marroc (hi ha un calderí
involucrat).
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Aquest any hem vist materialitzat el projecte sobre refugiats als camps de Jordània i Líban amb una
exposició itinerant que ja ha passat per Caldes (Centre Cívic).
Quant a les Vacances en Pau dins les activitats relacionades amb el poble sahrauí es van acollir 2 nens
sahrauís (una nena era repetidora). L’ajuntament els va fer una rebuda oficial amb el regidor de
cooperació a la sala de plens de l’ajuntament. Vam acompanyar les famílies i nens a la manifestació
central a la Plaça Sant Jaume i a una trobada a Santa Coloma de Gramanet. Continuem amb la
coordinadora del Vallès Occidental i el la Delegació del Frente Polisario a Catalunya ha proposat a
l’Ignasi Altimir de coordinar l’acolliment al Vallès Oriental i ha acceptat provar-ho.
Pel que fa al taller d’alfabetització, en general es va mantenir un número d’alumnes per sobre dels
voluntaris que fa que no es pugui dur una tasca més personalitzada, que seria l’objectiu. La miitjana
d’assistència va ser d’uns 6 a 10 alumnes i la meitat foren dones. La majoria són de Mali, Senegal,
Gàmbia i també un de la Xina i una de Nicaragua. Es va mantenir un grup bastant constant de 7
voluntaris amb una majoria de jubilats. Es va perdre la possibilitat d’anar al partit del FC Barcelona, ja
que es va fer tard per demanar les entrades. Alguns membres van assistir a una formació de l’ajuntament
a l’escola d’adults (dos dies: 26/06 Monogràfic d’Alfabetització. El repte d’Alfabetitzar: realitat, mètodes i
dificultats, i 03/07 Monogràfic d’ensenyament d’una segona llengua: metodologies, preparació i
desenvolupament d’una classe). El grup va organitzar una calçotada al Parc de Can Rius. També vam
demanar algun llibre més d’aprendre català des de l’urdú i des de l’àrab que vam rebre un a finals 2016 i
a principis 2017 l’altre (Dpt Treball, Afers Socials i Famílies). La sortida de final de curs va ser l’u de juliol
al Jardí Botànic Mar i Murtra de Blanes.
Al grup del Top Manta Solidari va obrir el local els dimarts tarda. El local queda petit i voldrien ampliar el
servei. Les aportacions solidàries van ser al projecte “la Noe ens mou” 1.000€, també a Proactiva open
arms 1.000€ i 390€ per advocats d’una dona per una emergència per problemes de parella. El servei de
recollida i entrega de mobles usats va funcionant amb un voluntari també al local de la Vallesana que
està compartit amb el grup Top Manta.
Durant aquest any l’associació va estar representada a la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets
Humans que es va reunir en data 12/06/2017: presentació de projectes que opten a la convocatòria
2017 (Daniel L fa una introducció i presenta el de Nepal, dos estudiants presenten STEM-up, Carles
Obrador presenta el de Marroc i Albert Francolí el de Karang). En data 24/10/2017: exposició de les
persones joves que han realitzat el voluntariat solidari internacional 2017, informació sobre la resolució
de la convocatòria de projectes 2017 i proposta de sensibilització de Ciutats Defensores dels Drets
Humans.
L’entitat va organitzar diverses activitats de sensibilització i accions per fomentar la solidaritat com va
ser la xerrada el 09/06/2017 “AWASUKA: la resposta de Caldes al terratrèmol de Nepal de 2015” a la
Biblioteca de Caldes amb la Mònica Sans d’Amics del Nepal. El 08/09/2017 al Centre Cívic, presentació
de l’exposició (fins el 29/09) «Els altres refugiats» amb Marta Fernández i Núria Pedrós, i Inés Aquilué. El
29/05/2017 el Daniel L va estar present en una taula rodona a la Fede.cat a la qual va assistir el Director
general de Cooperació al desenvolupament de la Generalitat (Manel Vila). El 24/11/2017 vam preparar la
xerrada “El voluntariat, eina de transformació social” sobre voluntariat, amb Albert Francolí (responsable
de voluntariat d’Acció Social Escola Pia) i Àngels Oliveras tècnica d'integració ciutadana de l'ajuntament.
L’1/12/2017 vam organitzar la xerrada “Cooperació i desenvolupament humà des de Caldes: projectes en
curs” per presentar breument els projectes on estem treballant en aquests moments.
Al 2017 vam estar presents a la fira de Nadal amb voluntàries i assistència de Dioncoop (cooperativa de
Barcelona) on hi treballa un antic col·laborador de CS (el Nacho Oliete); abans el 06/05/2017, vam
col·laborar en la jornada de SOM Escola Pública al Parc de l’Estació (taller de pintures i explica contes
en una haima que no estava del tot en bon estat, paradeta) i el 18/11/2017 a la concentració de patinets
també amb la mateixa Plataforma, on els fons recaptats es van destinar al projecte STEM-up (150€).
El projecte de mentoria per a infants i joves reagrupats a Caldes de Montbui continua, vam participar
en l’edició de vídeos de difusió, arran d’això s’han sumat més voluntaris mentors que s’han format,
conformant una bossa de mentors ja formats que estan disponibles per quan hi ha la necessitat.

C\ Buenos Aires, 16-18
08140 Caldes de Montbui
http://www.caldessolidaria.org
info@caldessolidaria.org

Pàgina 4

El Gustau Erill va iniciar la feina d’arxiu per recopilar i documentar la trajectòria de l’entitat i poder
presentar al final un llibre en un acte públic.
Vam ajudar en la difusió de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, i vam col·labor en l’organització d’un
autocar a la manifestació del 18 de febrer a Barcelona. Vam crear un grup d’acompanyament o mentoria
amb voluntaris de Caldes Solidària i algú més dins el Programa Català de Refugi (la Miriam V és el
referent de CS) hi aquests passen una formació amb Ajuntament. El 24/05/2017 ens vam adherir com
entitat al manifest de la campanya del Pacte nacional pel referéndum (voluntat de fomentar el debat
polític plural i instar als governs de Catalunya i l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i
permetre la lliure expressió dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya). També ens vam adherir com a
Caldes Solidària al manifest de suport al Raül Romeva arran del seu empresonament.
A nivell de voluntariat vam ramitar una assegurança per a voluntaris a partir 1/01/17 amb la Federació
Catalana de Voluntariat Social. Resta pendent millorar els registres de voluntaris, llibre de voluntariat i
fulls de compromisos. Aquest any vam dissenyar un nou tríptic de CS específic per promoure el
voluntariat dins de CS.
Finalment el 22/06/2017 obtenim un certificat digital de representant de persona jurídica a nom del
president amb vigència de 2 anys que ens permetrà utilitzar el registre electrònic de l’ajuntament per a
qualsevol tràmit. Comentem que per ara l’ajuntament també està acceptant certificats de persona física
que siguin memebres de la junta.
Vam entregar a l’ajuntament una carta de suport al Programa de millora de mobilitat del nucli històric
perquè serveixi com a reforç per obtenir una subvenció de la Generalitat (també ho vam fer al 2016).
L’assemblea general ordinària del 2016 la vam celebrar el 22/04/2017 i en vam fer una d’extraordinària
l’1/12/2017 a la Biblioteca coincidint amb acte un de difusió dels projectes de cooperació per canviar soci
amb poder signatura de comptes: de l’Ignasi A. al Gabriel F.
Vam reunir-nos el 6/09/2017 amb la FES (Mireia Gil) i AES de Senegal (Carles Gil i Josep Artigas) per
comentar la situació dels projectes al Senegal (M’lomp, Karang).
Caldes Solidària va estar present als mitjans de comunicació locals (Setmanari Montbui, al Tot Caldes i
al Calderí), vam portar el manteniment de la web, blog i Facebook. Vam enviar butlletins electrònics amb
Mailchimp (03/02/2017: Volem acollir; 13/02/2017: autocar, 15/03/2017: Vacances en Pau, 24/03/2017:
assemblea general, 18/04/2017: vacances en pau i assemblea, 25/04/2017: festa SOM escola pública,
02/06/2017: xerrada Awasuka, 03/07/2017: arribada sahrauís, notícies projectes, 01/09/2017: exposició
refugiats i Taller alfabetització, 07/09/2017: programa català de refugi, 10/11/2017: properes activitats,
21/11/17: recordatori activitats i assemblea extraordinària, 23/12/17: felicitació festes)
Catalunya ràdio ens va registar una falca sobre l’exposició «Els altres refugiats» pel programa
«Solidaris». Ens va contactar al conèixer l’exposició.
Per últim i pel que fa a la tresoreria, comentem que el BBVA (abans compte Catalunya Caixa) vol que
operem per internet. Vam donar d’alta els usuaris (Carme i Albert) al sistema Net Cash de BBVA i vam
començar a operar per internet (PC i/o mòbil). El 25/09/2017 vam tancar el compte de CaixaBank i vam
ingressar el seu saldo al nostre compte del BBVA. El Biel Ferrer, nou soci comissionat amb signatura
comptes, contactà amb socis/es per revisar quotes mensuals i trimestrals i proposar a semestrals o
anuals, actualitzà el número dels comptes, etc. Vam donar de baixa les plantilles de rebuts del BBVA i
donàrem d’alta els socis al nostre compte NetCash per començar a fer nosaltres el gir de rebuts des
d’aquesta aplicació a partir del gener 2018.
A continuació exposem el balanç econòmic de l’any 2017. Comentem que el balanç de l'any és negatiu
per valor de 191,57 euros, malgrat hem destinat fons propis al projecte de Karang (3.895,04 euros). No
es fa constar una sortida de 3.352,16 euros de Caixa Bank que s'ingressen al BBVA corresponent a una
regularització de comptes (compensació perquè del BBVA vam executar un pagament del Top que
hauria d'haver sortit del compte de CaixaBank). Les despeses reals del projecte de Vacances en Pau
d’acolliment de nens i nenes sahrauís són més altes que les indicades al balanç les quals fan referència
únicament a les sufragades directament per l’associació. Hi ha altres despeses que assumeixen les
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famílies i/o els voluntaris. Aquest any els pagaments dels bitllets al Front Polisario també els hem fet
directament Caldes Solidària i llavors l’ajuntament ens els ha pagat). El balanç s’aprova per unanimitat
sense canvis.
El següent punt de l’ordre del dia és exposar el balanç de socis i sòcies de l’entitat al 2017. Es tanca
l’any amb 81, amb dos baixes i dos altes. Hem donat de baixa un soci que ha deixat de pagar quota als
darrers anys i no hem pogut establir cap contacte des d’aleshores i un altre per defunció. Dels 81 socis,
68 ho són amb quota i 13 sense quota. D’aquests 13 dos han donat de baixa el pagament de quotes
aquest 2017.
A continuació descrivim el programa d’activitats previst i el pressupost de l’any actual 2018:
Pel que fa a cooperació internacional per al desenvolupament es continua al Senegal amb el projecte
de la granja escola de Karang, comentem que està acabada la construcció de la residència d’estudiants i
que cal presentar la justificació al FCCD quan tinguem les factures. El projecte STEM-up al Senegal està
en curs, també la fase II del projecte de reconstrucció antisísmica al Nepal amb Amics del Nepal i al
Maroc el projecte Aïn Sebaâ. Aquest 2018 volem també optar a la subvenció de la convocatòria 2018 de
l’ajuntament i tenim un projecte nou al Senegal per iniciativa del Josep Artigas i AES Senegal.
Quant a les Vacances en Pau dins les activitats relacionades amb el poble sahrauí, preveiem acollir
algun nen/a sahrauí a Caldes, fer la rebuda oficial per l’ajuntament i algunes sortides dins el projecte i/o
amb les famílies. Continua quedant pendent recuperar la feina per fer els plafons informatius si hi ha
suficients voluntaris. Ens plantegem portar una projecció del documental «Fusells i pintades» i la
presentació del llibre escrit per un nebot de la Glòria Molinero sobre un dels primers líders del Frente
Polisario.
Pel que fa al taller d’alfabetització el curs transcórrer amb l’objectiu de poder centrar cada voluntari amb
amb un o dos alumnes durant el curs i poder fer un treball personalitzat i adaptat a cada alumne. Això és
com impossible. Caldrien més voluntaris. Per tant creiem que mantenir una cohesió de grup entre
voluntaris i alumnes és un objectiu assolible. La mitjana d’alumnes són de 6 a 10 i la meitat son dones.
La majoria són de Mali, Senegal, Gàmbia i també un de la Xina i una de Nicaragua. Mantenim un grup
bastant constant 7 voluntaris amb una majoria de jubilats. Recordem que vam dir de fer crides de
voluntariat amb ajuntament a principi de curs.
El Top Manta Solidari es troba amb problemes d’espai i d’olors (coloms morts). Comenten que els
agradaria replantejar el servei, relacionat també amb mobles. Comentar que el Joan Fontcuberta de la
Vallesana va morir no fa molt, i fa una mica més la seva germana Conxita. Els acords del local es van
signar amb el Joan, si la família volgués disposar del local ens vam comprometre a deixar-lo en 4 mesos.
Es preveu sortir al carrer en les festes habituals de Sant Jordi, etc. i seguir fent aportacions solidàriaes i
ja s’ha fet una nova a Proactiva Open Arms 1.000€.
El servei de recollida i entrega de mobles vells continar aquest any.
Com a activitats de sensibilització per aquest any es preveu diverses activitats: proposta d’acte amb
títol «Parlem de drets humans», una altra sobre educació per la pau i drets humans, una xerrada sobre
tuberculosi a Nigèria a càrrec del doctorand de l’UPC a qui vam donar suport, una presentació per a
difondre el projecte de Mamaptim (Senegal), una proposta lúdica: visita a la cooperativa «Olivera» de
Vallbona de les Monges, i una projecció del documental «Madres invisibles» amb Amics dels infants del
Marroc (ja s’ha fet en data 10 de març).
Participarem al musical solidari promogut per la Coral el Calderí que culminarà amb l’actuació per Festa
Major, gestionant la captació de donatius i destinació a projecte de cooperació (proposta projecte
Mampatim de Senegal).
Preveiem participar a les Taules de cooperació i solidaritat, assistir a la Fira de Capvuitada de Festa
Major i de Nadal, i estar presents als mitjans de comunicació així i com mantenir la web, facebook i
mailings informatius. A més donarem d’alta un canal youtube de Caldes Solidària.
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Volem fer un nou tríptic de Caldes Solidària i promocionar l’entitat per aconseguir més socis.

Hem de fer el tràmit d’inscripció del fitxer de dades de caràcter personal a l’Agència Española de
Protecció de Dades (AEPD). Acordem que la Laia Altayó obtingui la informació per iniciar el tràmit
d’inscripció i aprovem assumir el cost del servei per realitzar aquesta inscripció i posterior manteniment
amb una empresa especialitzada (la darrera informació que teníem era serveis per valor d’uns 90€
anuals). Resta pendent millorar els registres de voluntaris, llibre de voluntariat i fulls de compromisos.
Durant aquest any està en marxa el treball d’arxiu i memòria de la trajectòria de l’entitat (Gustau Erill).
Hem de contactar amb ell per saber en quin estat està.
A continuació la tresorera Carme Roselló presenta el pressupost de l’any 2018. Com a observacions,
comentem que el compte de CaixaBank s’ha tancat al 2017 i els diners s’han ingressat al compte del
BBVA. Amb els ingressos de socis preveiem seguir cobrint les despeses de gestió i altres relacionades
amb el taller d’alfabetització, activitats de sensibilització, etc. Ja que hi ha romanent preveiem destinar a
cooperació recursos propis de l’entitat. El pressupost s’aprova per unanimitat.

El setè i darrer punt és el torn de precs i preguntes. Es comenta el pressupost que ha aprovat
l’ajuntament per al 2018 per a cooperació i altres partides solidàries. El pressupost en cooperació
augmenta es manté igual respecte l’any 2017 (50.000,00 euros).
En Joan Martí comenta la xerrada que va haver ahir a la Residència Santa Susanna sobre el projecte
Itaca, de l’Hospitalet de Llobregat. Un centre d'esplai que va passar a obrir cada tarda de la setmana per
acollir a tots els infants del barri Collblanc-La Torrassa, i amb el pas dels anys i la implicació de més
persones (importància del servei des del voluntariat), al centre es realitzen diversos projectes d'atenció a
la infància i a les seves famílies per tal que visquin dignament, donant resposta a les necessitats dels
temps.
No hi ha més intervencions i l’Assemblea finalitza a les a les 12:40h.

Caldes de Montbui, 28 de abril de 2018
El secretari

Albert Sanz Artigas
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Daniel López Codina
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2. Memòria d’activitats de l’any 2018

Tema

Concepte

Observacions

Cooperació
internacional per al
desenvolupament

Projecte Centre CatalunyaMampatim (Senegal)

Iniciat. Concepció projecte a Mampatim (regió Kolda, Senegal),
contrapart AES, i presentació sol·licitud subvenció convocatòria
2018 de l’Ajuntament de Caldes (aproven 33.020€). Centre
sociocomunitari multifuncional per a infants i per a la promoció
dels joves
Editem un díptic i un llibret explicatiu sobre el projecte.

Projecte de reconstrucció
En curs. Projecte de reconstrucció antisísmica. Amb UPC,
de Bhimphedi.Nepal. Fase I Amics del Nepal i Base-A. Contrapart Agragaami Kridhak Krishi
i Fase II
Sahakaari, Ltd. Fase I ja justificada, desenvolupament de la
fase II (finançament convocatòria AJ Caldes 2017 i aproven
19.000€). A destacar que un prototip de construcció ha estat ja
homologat per les autoritats nepaleses.

Poble sahrauí

Projecte Karang-Educació
(Senegal)

Finalitzat, pendent justificació. Suport a la formació i a la
inserció laboral de joves en medi rural al Departament de
Foundiougne. Contrapart AES. Subvenció Ajuntament Caldes,
Fons Català i Mans Unides Andorra.

Projecte STEM-up
(Senegal)

En curs. Vol impulsar la millora del nivell de ciències,
tecnologia, enginyeria i matemàtiques de les escoles de
secundària al Senegal, s’està realitzant amb la contrapart AES
vinculada als escolapis. El vam presentar a la convocatòria AJ
Caldes 2017 i van aprovar 2.000€. Hi participa el CCD-UPC.
Els estudiants de la UPC han realitzat tres viatges al Senegal i
s’han dissenyat moltes activitats pràctiques i reproduïbles en
l’ensenyament al Senegal.

Projecte Aïn Sebaâ
(Marroc)

En curs. Acompanyament de mares solteres i llurs infants, i
inserció sociolaboral, es desenvolupa a Casablanca. L’hem
presentat a la convocatòria AJ Caldes 2017 amb Amics dels
Infants del Marroc (hi ha un calderí involucrat) amb la que hem
iniciat col·laboració. Han aprovat 8.000€

Suport al control de la
tuberculosi a Nigèria

Al 2017 hem donat suport econòmic al matemàtic nigerià Nura
Ahmad que està duent a terme la seva tesi a la UPC sobre el
control de la tuberculosi a Nigèria. Com en d’altres ocasions
anteriors que han resultat molt exitoses (ex. Pere Albajar), hem
contribuït a fer possible el treball de recerca d’en Nura que pot
conduir positivament en aquest cas a millorar la situació de la
malaltia al seu país.

Vacances en Pau

Campanya prèvia: mailings, premsa local, cartells al poble i
escoles. Acolliment 4 nens sahrauís d’uns 10-11 anys (1
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repetidor Hamdi, i 3 nous: Sidahmed, Ahmed i Jalihema). Van
arribar del 25 de juny al 6 de juliol fins al 27 d’agost al 6 de
setembre que van marxar. En Jalihema l’acull una 4a família les
3 últimes setmanes d’agost (venia d’una altra família de Lleida).
Recepció oficial amb alcalde, regidor de Cooperació i regidora
d’Acció Social l’11 de juliol a l’ajuntament. Els hi fan entrega
d’un regal per ells i les famílies acollidores: un val per al
safareig termal.
Assistència a la manifestació central a la plaça Sant Jaume el
17 de juliol i una festa a Sabadell. Continuem amb la
coordinadora del Vallès Occidental. Els nois han passat les
revisions mèdiques.
Ignasi coordina acolliment al Vallès Oriental.

Taller
d'alfabetització

Plafons exposició

Està aturat i no finalitzat.

Curs 2017/2018

Valoració del curs en general molt positiu. Encara que al final vam
tenir una disminució d’alumnes.
Els voluntaris més constants són els jubilats. S’ha intentat implicar
gent jove però per una qüestió o una altre no acaben de ser constants.
Els alumnes són d’origen variat: hi ha de la Xina, Paquistan,
Nicaragua, Gàmbia, Mali i Senegal.
Actualment tenim un número elevat d’alumnes de Mali i que fa molt
poc que han vingut.
El grup va organitzar una calçotada al Parc de Can Rius.
El grup va assistir a un partit de futbol del FC Barcelona.
17/06/2018: últim dia de curs
No es va fer sortida de final de curs per manca de quòrum.

Top manta Solidari

Curs 2018/2019

15/09/2018: data inici classes.

Activitat al local permanent

Ampliació horaris d’obertura del local al novembre (dimarts una
hora més: 17-20 h) i inici obertura el primer dissabte de mes
(11-13h).
Aportacions solidàries a Proactiva Opern Arms (1.000€) i a
projecte “Pallapupas, riure omple de vida” 1.000€. Es decideix
destinar la propera aportació solidària al projecte de cooperació
de Mampatim (Senegal).
A causa de les males olors i l’entrada de coloms, es contacta
amb els propietaris del local i aquests encarreguen una neteja
en espais que quedaven a l’accés dels coloms, i fan el
tancament perquè no entrin (al setembre aproximadament)

Sortides al carrer
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Servei de recollida i Activitat ajuntament amb un Funciona per ajuntament i 1 voluntari. No molta activitat. Hi ha
entrega de mobles voluntari
mobles que troben sortida diferent a la deixalleria abans de ser
vells
recollits.
Taula cooperació,
solidaritat, pau i
drets humans

Reunions Taula i
comissions cooperació i
solidaritat

03/04/2018: informació sobre convocatòria subvencions 2018 i
assistència d’un defensor dels drets humans: Sílvia Berrocal de
Colòmbia)
10/07/2018: estat de comptes regidoria, intervenció Arnau
Baulenes (jove ja professional que va rebre ajut activitats
cooperació), informació Vacances en Pau, exposició projectes
cooperació (Mampatim de CS: Dani L i Albert S presenten i
llegeixen carta Josep Artigas, Rottary i Aïn Sebaa d’Amics
del infants del Marroc)
19/11/2018: informació sobre resolució convocatòria projectes
2018, exposició persones voluntariat 2018, presentació dels
defensors dels drets humans que participaran a la propera
edició de primavera de "Ciutats defensores dels drets humans"

Activitats
sensibilització

Projecció documental
“Madres Invisibles”

Xerrada / Col·loqui “Ser
refugiats a l’Europa dels
murs avui”
Taula rodona “Parlem de
drets humans”

10/03/2018, 18:30: projecció documental “Madres Invisibles”
amb Amics Infants del Marroc a la Sala de les Cuines de
l’Espai Can Rius. Ens apropa a la problemàtica al Marroc vers
les dones solteres i llurs infants, context on es desenvolupa el
projecte de cooperació Aïn Sebaâ en el qual donem suport
10/04/2018: xerrada de Maite Marin i col·loqui a l’acabar
l’assemblea general ordinària

18/06/2018: organitzat per Caldes Solidària i el grup de suport
a en Raül Romeva. Participen Caldes Solidària, Laia Altayó des
de la perspectiva legal, i Pepe Beunza i Maite Marin de l’acció
en defensa dels drets humans

Presentació del projecte
Centre Catalunya
Mampatim a Bagà

13/07/2018: presentació del projecte Centre Catalunya
Mampatim al Centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró
convidats pel grup de Bagà Solidària. Puja el Dani L i l’Albert S

Exposició Els altres
refugiats

L’exposició que es va construir fruit del projecte que vam
promoure des de Caldes Solidària entre d’altres, va estar
pública a l’Escola d’Arquitectura de Sant Cugat.

Musical solidari “El viatge
d’en Prim”

12/10/2018: la Coral de l’Escola el Calderí i l’AMPA d’aquesta
escola promouen aquest musical teatralitzat que s’estrena per
festa major amb la participació de moltes entitats de Caldes i
també la nostra. S’organitza una recaptació per taquilla inversa
que gestionem nosaltres i es destina al projecte Centre
Catalunya Mampatim (1.350 euros)
14/11/2018: reunió valoració amb organitzadors i entitats.
Ganes de repetir, reduint durada i senzillesa, millorant tema
sonorització i proves amb més temps, mantenir estil participatiu
i solidari millorant qualitat escènica.
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Altres

Presentació de la novel·la
“Toda la muerte para
dormir”

19/10/2018: presentació d’aquesta novel·la amb el seu autor
Jorge Molinero i d’aquesta manera ens acostem a la història i
present del poble sahrauí

Fires

No sortim a fires

Projecte Mentoria
Ajuntament

Des del 08/11/2016 en funcionament correctament. Participem
amb conveni amb l’ajuntament.
Finalitza l’any amb 14 parelles actives amb infants i joves del
Pakistan, Mali, Xina, Bolívia, Colòmbia, Armènia, Corea del
Sud i Marroc.
Crida al voluntariat tot l’any. 3 sessions de formació per tots els
mentors.
Al 9 de febrer es van presentar els vídeos a la Sala de Plens
(representació Ignasi A i Montse M).
2 trobades conjuntes: primavera a la Selva de l’Aventura (parc
aventura enmig de la natura, circuit acrobàtic, etc.) i al
desembre a la bolera.
Al novembre, el projecte va ser convidat a la III Jornada e
bones pràctiques d’intervenció en immigració i interculturalitat
(Associació Atlàntida): assisteixen com a ponents una mentora,
el seu mentorat i la coordinadora (https://acciosocial.org/wpcontent/uploads/2018/11/Programa_Jornada_2018.pdf)

PEC – Projecte educatiu de 16/11/2018: Dani L assisteix a una reunió. Proposem fer una
Caldes
exposició sobre Àfrica que al 2018 ja no ha donat temps a ferla.
Ajuts a Joves activitats de
cooperació

Participem en la discussió per actualitzar les bases reguladores
d’aquests ajuts (26/02/2018) i en la comissió d’atorgament
d’ajuts (17/07/2018)

25 anys de Caldes
Solidària

En Gustau Erill va començar a recopilar informació de l’entitat.

Ciutats Defensores Drets
Humans

Projecte al qual s’ha adherit l’ajuntament, ens demanen escollir
defensors/activistes per portar a Caldes a la Taula de
cooperació. Montse M i Pepe B fan la proposta en nom de
Caldes Solidària

Voluntariat

Tramitem assegurança 19 voluntaris el 27 febrer 2018 amb la
Federació Catalana de Voluntariat Social. Resta pendent
millorar els registres de voluntaris, llibre de voluntariat i fulls de
compromisos.

Formació

21/06/2018 i 28/09/2018: Albert S assisteix a les formacions de
l’ajuntament per a les entitats sobre com justificar les
subvencions i sobre la normativa de protecció de dades

Mitjans de comunicació

Presència al Montbui, Tot Caldes, El Calderí
Ràdio Caldes: 04/10/2018 participació al programa “Vincles”
que es dedica a Caldes Solidària 57 minuts (Daniel López,
Ignasi Altimir i Albert Sanz)
Ràdio Palau: 22/05/2018 entrevisten a l’Ignasi per parlar de
Vacances en Pau
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Nou compte de l’entitat a Twitter
Nou canal de l’entitat Youtube
Manteniment web (nou apartat amb projecte Mampatim, nous
apartats alta de socis i de voluntariat agenda i notícies), blog i
Facebook.
Butlletins amb Mailchimp (05/01/2018: nova gestió quotes;
05/03/2018: projecció “Madres invisibles”, 12/04/2018: AssembleaVacances en Pau-Col·loqui refugiats, 27/09/2018: novetats fi d’estiu:
crida voluntariat general, nou projecte Mampatim, nou compte Twitter i
Canal Youtube, 18/10/2018: recaptació musical i presentació llibre
Sahara, 20/12/2018: bones festes i Mampatim)

Tresoreria

Edició materials entitat

Editem un nou tríptic (200 unitats) sobre l’entitat amb butlleta
per donar-se d’alta de soci/a. Ho fem amb l’empresa “Apunts”
cetapunts.org (empresa d’economia social de Fundació Joia,
salut mental)
Encarreguem per internet xapes de dos mides amb el logotip
de Caldes Solidària

Assemblea General
Ordinària

28/04/2018

Reunions amb FES – AES

08/05/2018: amb Mireia Gil (FES), Albert F, Albert S i Daniel L
sobre nou projecte Mampatim, justificació Karang

Reunions amb Ajuntament

20/05/2018: reunió Daniel L i regidor de cooperació (projecte
Mampatim)

Carta suport acció
ajuntament

28/09/2018: entreguem a l’ajuntament via mail carta de suport
al Programa de millora de mobilitat del nucli històric perquè
serveixi com a reforç per obtenir una subvenció de la
Generalitat (també ho vam fer al 2016 i 2017).

Biel F es va posar al dia amb temes de tresoreria. Contacte amb gestoria i inicia el
cobrament de quotes als socis directament des del nostre compte Net Cash
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3. Balanç econòmic de l’any 2018 (veure gràfics a l’annex)

BBVA
ROMANENT EXERCICI ANTERIOR 2017
QUOTES SOCIS
DONATIUS
RECAPTACIO MUSICAL VIATGE D'EN PRIM (proj. Mampatim - Senegal)
TOP MANTA

18.202,49 €
18.202,49 €
7.675,00 €
253,15 €
1.350,00 €
2.400,00 €

TOTAL INGRESSOS PROPIS

11.678,15 €

PROJ_COOPERACIO KARANG-SENEGAL (2017, Aj Masnou i Castellbisbal)
PROJ_COOPERACIO MAMPATIM-SENEGAL (2018, Aj Caldes de Montbui)
PROJ_COOPERACIO AÏN SEBAA-MARROC (2018, Aj Caldes de Montbui)
TOTAL FONS CATALA COOPERACIO DESENVOLUPAMENT (FCCD)

2.843,16 €
33.020,00 €
6.230,00 €
42.093,16 €

VACANCES EN PAU (2018, i regals 2017)
TOTAL AJUNTAMENT DE CALDES
TOTAL INGRESSOS

1.621,42 €
1.621,42 €
55.392,73 €

DESPESES DE SECRETARIA
DEVOLUCIONS REBUTS SOCIS
DESPESES BBVA
DESPESES TRANSFERENCIES PROJECTES I ALTRES
MANTENIMENT WEB (2018)
PICA PICA ASSEMBLEA
ASSEGURANÇA VOLUNTARIS

1.037,10 €
21,84 €
278,55 €
98,49 €
21,78 €
21,54 €
117,80 €

DESPESES DE GESTIÓ

1.575,26 €

VACANCES EN PAU
TOP MANTA DONATIU projectes
TOP MANTA LOCAL
SENSIBILITZACIÓ, DIFUSIÓ

1.577,00 €
2.000,00 €
166,72 €
977,12 €

PROJECTES LOCALS

4.720,84 €

PROJ_COOPERACIO KARANG-SENEGAL (2017, Aj Caldes de Montbui)
PROJ_COOPERACIO KARANG-SENEGAL (2017, Fons propis)
PROJ_COOPERACIO STEM-UP-SENEGAL (2017, Aj Caldes de Montbui)
PROJ_COOPERACIO AÏN SEBAA-MARROC (2018, Aj Caldes de Montbui)
APORTACIO NURA AHMAD - investigació tuberculosi 2018

2.843,16 €
95,29 €
1.073,00 €
6.230,00 €
2.500,00 €

PROJECTES COOPERACIÓ

12.741,45 €

TOTAL DESPESES

19.037,55 €

ROMANENT PROPER EXERCICI 2018

54.557,67 €
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Observacions sobre el balanç:
 El balanç de l'any és positiu a favor de 36.355,18 euros, sobretot és degut a que hem
ingressat 33.020,00 euros de l’Ajuntament de Caldes de Montbui pel projecte de
cooperació del Centre Catalunya Mampatim que no s’han transferit a la contrapart en
aquest mateix any. A més no s’ha fet l’aportació de fons propis prevista per aquest
projecte, es farà conjuntament amb l’enviament dels 33.020.00 euros.
 Els ingressos per soci augmenten en 1.059,70 euros més que al 2016, atribuint aquest
fet a una millora de la gestió del cobrament de les quotes. Aquest 2018 les hem
començat a fer íntegrament nosaltres per internet (BBVA net cash)
 Hem reduït les despeses bancàries “BBVA” (liquidació remeses –quotes-, serveis
telemàtics i comissions manteniment) en 197,97 euros respecte el 2016.
 Les despeses reals del projecte de Vacances en Pau d’acolliment de nens i nenes
sahrauís són més altes que les indicades al balanç les quals fan referència únicament a
les sufragades directament per l’associació. Hi ha altres despeses que assumeixen les
famílies i/o els voluntaris. Aquest any els pagaments dels bitllets al Front Polisario
també els hem fet directament Caldes Solidària i llavors l’ajuntament ens els ha
compensat)
 L’apartat “Sensibilització, difusió” inclou despeses d’impressió de nous tríptics de l’entitat
i dels materials sobre el projecte de Mampatim.
 Fem constar en aquest apartat econòmic l’esforç i dedicació posat per la Carme R i el
Biel F

4. Balanç de membres socis/sòcies de l’entitat
L’associació ha finalitzat l’any 2018 amb 83 soci/es:


Nombre de baixes al 2018: 2



Nombre d’altes 2018:

1

Les dues baixes són per defunció. Hi ha un soci que dóna de baixa la domiciliació de la quota
però es manté com a soci.
Dels 83 socis, 65 ho són amb quota i 15 sense quota.
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5. Programa d’activitats previst per a l’any 2019

Tema

Concepte

Centre Catalunya
Cooperació
internacional per al Mampatim (Senegal) 2018
desenvolupament

Poble sahrauí

Observacions
Tenim una nova proposta al Senegal que estem valorant, ve de
la mà del Josep Artigas amb AES Senegal, ara assentat a una
nova zona de la Casamance (Mampatim, regió de Kolda).
Projecte socio-cultural i de formació, orientat a joves. Haurem
de difondre’l i cercar compromís i més finançament d’altres ens
municipals. Comptar amb la FES.

Projecte STEM-up
(Senegal) 2017

En funcionament, valoració favorable per la contrapart i UPC.
S’hauria de tancar aquest any la justificació al FCCD

Projecte de reconstrucció
de Bhimphedi.Nepal. Fase
II 2017

Projecte de reconstrucció antisísmica. En funcionament.
S’hauria de tancar aquest any la justificació al FCCD

Projecte Aïn Sebaâ
(Marroc) 2017

Acompanyament de mares solteres i llurs infants, i inserció
sociolaboral, es desenvolupa a Casablanca. El vam presentar a
la convocatòria AJ Caldes 2017 amb Amics dels Infants del
Marroc (hi ha un calderí involucrat). Al 2018 van presentar ells
una segona fase. Van aprovat 8.000€ i 6.230€ respectivament.

Nova convocatòria
subvencions 2019

Possible proposta de l’Arnau Baulenas en la seva tasca a El
Salvador en defensa dels drets humans

Vacances en Pau

Acolliment nen i nenes sahrauís. Previsió actual 3-5, en cerca
de famílies, tenim 3 famílies repetidores (una per 3r any i dues
de 2n any) i voldríem trobar dues més almenys de noves

Sensibilització

23/04/2018: paradeta al carrer (Plaça 1 d’octubre) per
promocionar el projecte conjuntament a moltes altres ciutats de
Catalunya
Difusió cartells i díptics a les escoles per captar famílies i
informar del projecte. Mailing a Ampes i premsa.

Taller
d'alfabetització

Plafons exposició

Queda pendent recuperar la feina per fer els plafons
informatius si hi ha suficients voluntaris. Proposem fer una crida
de voluntariat a l’ajuntament

Curs 2019-2020

Valoració setembre’18-actualitat: molt bona, necessitat de més
voluntaris, quasi número insuficient, per això ja s’ha fet una
Crida de voluntariat a través del punt de voluntariat de
l’ajuntament.
Entre 10 i 15 alumnes.
Hi ha la proposta de fer algun dinar a Can Rius com a substitut
de la calçotada.
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Sortida final de curs
Top manta Solidari Activitat al local permanent

Per determinar.
Obertura els dimarts tarda i el primer dissabte de mes.
Crida al gener per recollir mantes per l’Open Arms, tot i que no
es porten finalment perquè van cobrir necessitats.
Aquest any es farà efectiva l’aportació solidària al projecte de
cooperació de Mampatim (Senegal).

Sortides al carrer

Sant Jordi

Servei de recollida
i entrega de
mobles vells

Activitat coordinada amb
ajuntament

Magatzem al local del carrer Major, al costat del Top Manta
solidari

Taula cooperació,
solidaritat, pau i
drets humans

Reunions Taula i
comissions cooperació i
solidaritat

Participació a les Taules que es convoquin.

Activitats
sensibilització

Xerrades / col·loqui sobre
els projectes actuals i /o
altres de seguiment

01/02/2019: projecció documental “Fusell o pintades” amb el
director Jordi Oriola a la Biblioteca de Caldes de Montbui
05/04/2019: Tuberculosi a Nigèria a la Biblioteca de Caldes de
Montbui amb Nura Ahmad (matemàtic nigerià) i la Dra. Clara
Prats (professora UPC).
Presentació del projecte Centre Catalunya Mampatim amb en
Josep Artigas
Xerrada sobre l’evolució i feina feta del projecte STEM up amb
els estudiants de la UPC, i del projecte de reconstrucció a
Bimphedi amb Amics del Nepal
Activitat als instituts derivada del PEC: exposició seguint fil
argumental del llibret editat pel projecte de Mampatim.
Nou curs d’introducció a la cooperació internacional per al
desenvolupament: febrer 2019 a la Universitat Popular de
Caldes. No s’inicia per manca d’alumnes.

Altres

Fires

Capvuitada de Festa Major, Fira de Nadal

Ciutats defensores dels
drets humans

02/04/2019: dinar-tertúlia amb Hassana Aalia, defensor dels
drets humans del Sàhara Occidental.

Nou musical solidari

Octubre/Desembre 2019: nova edició del Musical solidari. Hi
participarem col·laborant amb la gestió de captació de
donatius, proposem destinar-los al projecte de Mampatim al
Senegal
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Certificat de representant
de persona jurídica

Cal renovar el certificat obtingut el 22/06/2017 de representant
de persona jurídica a nom del president vigent en representació
de CS, amb la Fàbrica de moneda y Timbre (CERES) a les
oficines de l’Agència Tributària de Barcelona

Protecció de dades

Hem de fer el tràmit d’inscripció del fitxer de dades de caràcter
personal a l’Agència Española de Protecció de Dades (AEPD).
Acordem per aquest any assumir les despeses de gestió d’una
empresa externa per complir amb aquesta obligació, la Laia A.
farà d’enllaç per iniciar-ho. Recordem que podrien ser uns 90€
a l’any

Mitjans de comunicació

Presència en la premsa escrita local: Montbui, Tot Caldes i
Calderí (nou), també 9 Nou i Ràdio Caldes (programa Vincles
el 4/04/2019)
Manteniment web, blog i Facebook. Butlletins electrònics amb
Mailchimp

Voluntariat

Preparació documentació de voluntaris: contracte, fulls de
compromisos

Participació en xarxes

Participació en xarxes calderines municipals o no, com el PEC
(Projecte Educatiu de Caldes), etc.

Campanya de promoció de
l’entitat

Captació de més voluntaris i socis.
Projecte grafitti dels educadors de carrer de Caldes: pintada de
Caldes Solidària al mur del parc de l’estació (c/ Sant Pau)

Memòria 25 anys de
l’entitat

Parlar amb Gustau Erill sobre l’evolució del treball d’arxiu i
memòria de la trajectòria de l’entitat.
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6. Pressupost econòmic 2019
COMPTE BBVA

54.557,67 €

ROMANENT EXERCICI ANTERIOR 2018

54.557,67 €

QUOTES SOCIS
DONATIUS
FIRES, JORNADES...

7.349,00 €
200,00 €
50,00 €

TOP MANTA

2.000,00 €

INGRESSOS PROPIS

9.599,00 €

PROJECTES COOPERACIÓ (convocatòria 2019 Ajuntament Caldes - FCCD) – MAMPATIM
(Senegal) i ARNAU BAULENES (El Salvador)
PROJECTES COOPERACIÓ (Ajuntament de Bagà) – MAMPATIM (Senegal)
TOTAL FONS CATALA COOPERACIO DESENVOLUPAMENT (FCCD)

50.000,00 €
600,00 €
50.600,00 €

VACANCES EN PAU (2018)

2.800,00 €

AJUNTAMENT DE CALDES

2.800,00 €

TOTAL INGRESSOS
DESPESES DE SECRETARIA

62.999,00 €
1.000,00 €

DEVOLUCIONS REBUTS SOCIS

100,00 €

DESPESES BBVA

300,00 €

MANTENIMENT WEB
DESPESES TRANSFERENCIES
DESPESES ASSEGURANCES (voluntariat)
DESPESES DE GESTIÓ
SENSIBILITZACIÓ, DIFUSIÓ
25 ANYS CS
ALFABETITZACIÓ

21,78 €
500,00 €
117,80 €
2.039,58 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €

VACANCES EN PAU

3.100,00 €

TOP MANTA

2.000,00 €

LOCAL TOP MANTA
PROJECTES LOCALS

83,36 €
7.183,36 €

PROJ_COOPERACIO MAMPATIM-SENEGAL (2018, Aj Caldes de Montbui)

33.020,00 €

PROJ_COOPERACIO MAMPATIM-SENEGAL (fons propis i recaptacions)

17.350,00 €

PROJECTE/S COOPERACIÓ Mampatim (Senegal) i Arnau Baulenes (El Salvador) (convocatòria
2019 Ajuntament Caldes - FCCD)

50.000,00 €

PROJECTE/S COOPERACIO MAMPATIM Altres FCCD

600,00 €

PROJECTE COOPERACIÓ Arnau Baulenes (El Salvador, Fons propis)

1.000,00 €

PROJECTES EMERGÈNCIA

1.000,00 €

PROJECTES COOPERACIÓ

102.970,00 €

TOTAL DESPESES

112.192,94 €

ROMANENT PROPER EXERCICI 2020
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Observacions sobre el pressupost:
 Amb els ingressos de socis podem cobrir despeses gestió i altres aportacions com
despeses de sensibilització/difusió, 25 anys CS, alfabetització, residus local Top Manta,
a més de generar fons propis per invertir a projectes cooperació (aportació de l’entitat)
 A més tenim suficient romanent per fer aportació de fons propis al projecte de
Mampatim que tenim compromès (15.000 €) i al de l’Arnau Baulenas (1.000 €).
 Considerar que aquest any hi ha molta més despesa que ingressos ja que tenim
romanent de l’any anterior generat pels diners del projecte de Mampatim que no es van
transferir a la contrapart del Senegal.
 Eliminem la partida de 2.000 euros de despesa social associada al projecte de
reciclatge d’ordinadors que no vam poder executar i pel qual havíem recollit aquests
diners per la cursa Santa Calidae 2013, ja que en realitat sí es va fer al 2016 una
despesa de caire social a Caldes en favor de la defensa (violència de gènere d’una
persona amb greu situació de vulnerabilitat. De totes maneres, en cas d’emergència es
pot aprovar fer una aportació necessària segons disponibilitat econòmica (ara hi ha una
estimació de saldo d’aproximadament 5.000 euros amb aquest pressupost).

7. Presentació de les candidatures a la Junta Directiva
Proposta:
President/a:

Daniel López

Vocal 1: Francina

(Alfabetització)

Secretari/a:

Albert Sanz

Vocal 2: Ignasi Altimir

(Sahara)

Tresorer/a:

Biel Ferrer

Vocal 3: Dolors Margalef

(Top Manta)

Vocal 4: Montse Massana

(Alfabetització)

Vocal 5: Daniel Sagués

(Cooperació)

8. Aprovació dels càrrecs de la Junta directiva
President/a:

Vocal 1:

Secretari/a:

Vocal 2:

Tresorer/a:

Vocal 3:
Vocal 4:
Vocal 5:

9. Actualització de signatura de comptes
D’acord als estatus el president/a, el tresorer/a i el secretari han de disposar de signatura per a
retirar fons dels comptes bancaris de l’associació i cal escollir un soci/a comissionat per
l’assemblea per a una quarta signatura. Es proposa la Carme Roselló que enguany sortiria de
la Junta deixant el càrrec de tresorera.
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10. Precs i preguntes
10.1 Pressupost 2019 aprovat per l’Ajuntament (dades públiques a la web):
Classificació
(EconòmicaProgramaOrgànica)

Denominació de les
aplicacions

22699-9240-53

Activitats de sensibilització i
solidaritat

48002-9240-53

Cooperació al desenvolupament

22698-9240-53

Pla integració ciutadana

48001-9240-53

Subv. entitats socials i
cooperació

48000-9240-53

Ajuts a joves solidaris

(abans activitats de sensibilització i
cooperació)

Total

Aplicacions
2019*

Aplicacions
2018

Aplicacions
2017

Aplicacions
2016

3.000,00 €

3.000,00 €

2.000,00 €

1.500,00 €

72.000,00 €

71.800,00 €

71.800,00 €

56.000,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

-

-

4.300,00 €

4.300,00 €

2.000,00 €

1.800,00 €

86.800,00 €

86.600,00 €

82.800,00 €

67.300,00 €

* extretes el 10/04/2018, document “Pressupost de despeses 2019 per orgànica”

El pressupost en cooperació està estabilitzat en 72.000€ (+200€ respecte els dos anys
anteriors).
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Annex
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