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1. Introducció
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La Fundació Ipi Cooperació és una entitat sense ànim de lucre creada al 2011, inscrita al
Registre de l’AECID (Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament), com a ONG. Les finalitats i objectius de la Fundació son:
- La gestió directa de programes o ajudes puntuals d’acció humanitària, així com la
execució, amb col·laboració amb les corresponent contraparts locals, de les activitats o
projectes que compleixin amb els principis i objectius de la cooperació internacional per
al desenvolupament, en benefici de la infància, la joventut, la dona i les comunitats amb
menys recursos a l’Àfrica i Àsia, tant en l’àmbit mèdic sanitari com en el l’educació i
formació.
- Vetllar per la protecció dels menors i la defensa dels seus drets, d’acord amb els
principis recollits en la Convenció de Drets del nen i altres normes internacionals
aplicables, així com per la defensa de la dignitat i igualtat de la dona en les zones en
vies de desenvolupament.
- Treballar per al suport i foment d’activitats de sensibilització dirigides a infants, joves
i adults de l’estat Català i espanyol, davant la realitat de la població del Tercer Mon en
situació de desemparament, especialment la situació d’infants i dones en les zones en
vies de desenvolupament.
Per a dur a terme aquestes finalitats, comptem amb una nombrosa xarxa de voluntariat
que en ajuden a fer créixer l’entitat, mitjançant la consecució d’actes solidaris tant de caire
esportiu com cultural, donant a conèixer la riquesa cultural dels països en els que
executem els projectes de cooperació i apropant la realitat d’aquest països als ciutadans
que ens envolten.
Amb la realització d’aquestes activitats sempre intentem enaltir els valors de l’esforç i de
la superació, com per exemple en les curses solidàries Dream Runners.
Per Ipi Cooperació sense l’entramat i xarxa de voluntaris i col·laboradors habituals res
d’això seria possible. Ells son els primers ambaixadors i difusors dels projectes i ajudes
que es desenvolupen, alhora que faciliten que cada cop més l’entitat IPI COOP vagi
creixent en nombre de col·laboradors i donants habituals. Alhora, també compta amb un
grup de voluntaris cooperants fixes que en determinades èpoques de l’any es traslladen
a Etiòpia i a Vietnam a fi de supervisar els programes i projectes que es duen a terme.
Per acabar, fer menció sobre les diferents subvencions públiques que ens han estat
atorgades durant el 2019, que ens permeten desenvolupar diferents projectes de
cooperació a Etiòpia, Vietnam, Costa d’Ivori i Mali.
El patronat d’IPI Cooperació s’ha reunit durant el 2019 en dos ocasions a fi de decidir sobre
aspectes rellevants per la consecució dels objectius i projectes en desenvolupament, així
com acceptar els comptes anuals.
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2. Projectes de Cooperació
desenvolupats al 2019
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2.1. Programa d’Apadrinaments a Etiòpia
El programa d’apadrinaments escolars a Etiòpia va néixer al 2006, amb els primers infants
apadrinats a l’escola Negus Michael, una escola pública situada en un dels barris més
humils de Dessie, la capital de la Zona de Wollo del Sur, regió Amhara. Any rere any es va
anar consolidant el programa, que té una bona acollida a l’hora de trobar padrins i padrines
disposats a donar un cop de mà a aquells infants que més ho necessiten. La
personalització de l’apadrinat, i el fet de que cada padrí/na pot arribar al seu apadrinat
mitjançant l’enviament de correspondència, fan que el padrí senti més propera l’ajuda i el
seu significat. Tot això confirma aquest projecte com el més significatiu i rellevant
d’aquesta ONG, amb 529 infants, joves i discapacitats apadrinats a finals del 2019.
L’objectiu principal d’aquest programa és fidelitzar l’estudiant a l’escola, evitar
l’absentisme i l’abandonament prematur d’uns nens, nenes i joves que sovint no tenen
cap altre alternativa.
L’apadrinat / da i la seva família o persones amb les que viu saben que l’ajuda està
condicionada a l’assistència a l’escola diàriament. Amb aquest suport econòmic que reben
cada mes, els ajudem a que les seves famílies puguin tirar endavant sense que l’Infant o
jove hagi de deixar l’escola per posar-se a treballar. Assegurem que l’alumne continuarà
amb els seus estudis i formació, clau indispensable per assolir un ofici o professió, que
els permetrà viure amb dignitat quan arribin a l’edat adulta; trobar possibilitats dins del
mercat laboral que els aporti un futur digne i una millora en la seva qualitat de vida.
Ja son forces les escoles públiques amb les que col·laborem amb l’apadrinament
d’infants.
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Gràfic 1. Evolució nombre apadrinats/des per tipus
2019

23

2018

22

113

2017

18

113

2016 15

112

145

2015 11

78

2013 10

71

2012 10

68

2011 8

343
328
321

289

62

ALTRES

275

53

2008 5 20

0

345

298

216

2009 5 35

2007 49

347

101

2014 10

2010 7

361

NENS /
NOIS

135

NENES /
NOIES

73
46
100

200

300

400

500

600

Gràfic 2. Creixement del nombre d’ apadrinats / des

Nombre apadrinats/des per any
600
500
400
300
200
100
Nombre apadrinats / des per any
0
2006

2008

Memòria 2019 IPI COOP

2010

2012

2014

2016

2018

2020

7

Apadrinats/des de Kobo i Mendefera.

Apadrinats/des de l’escola Silk Amba
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Apadrinats/des de l’escola Negus Michael

L’escola TigilFire
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Apadrinats de l’escola Adengur

L’escola Adengur
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2.2. Construcció d’una biblioteca a l’escola pública Silk Amba a
Dessie, Etiòpia.
Un dels projectes que s’han dut a terme durant el 2019 és la construcció d’una biblioteca
a l’escola pública Silk Amba.
L’escola es troba a la ciutat de Dessie, capital South Wollo, en una de les regions més
deprimides d’Etiòpia i del món, la regió Amhara, al nord centre del país. És una de les
ciutats mes poblades d‘Etiòpia experimentant un notable creixement demogràfic els
darrers anys. Es per això que un treball en aquesta zona d’empoderarament de la infància
i la joventut és crucial per donar un impuls a la societat etíop.
L’escola té 718 alumnes, una minoria dels quals pateix discapacitat física i/o mental. Tot i
la compromesa tasca tant del director del centre com del seu equip docent, el fet de no
tenir algunes de les eines més bàsiques dificulta molt l’ensenyament d’aquests nens, que
es fonamental pel seu ple desenvolupament i participació posterior en la societat.
Durant la nostra visita al 2018 ens varen transmetre la necessitat de disposar d’una
biblioteca. IPI es va comprometre a cercar recursos que fessin possible el projecte i a
finals del 2018 la biblioteca ja es va començar a construir.
Els objectius principals de projecte eren:
-

Disposar d’un espai habilitat per classificar, emmagatzemar i consultar llibres

-

Incrementar l’accés dels alumnes a més fonts d’estudi i consulta: reduir la
dependència del mestre com a font de coneixement.

-

Millorar la qualitat educativa dels alumnes i centre

Com podeu veure en les imatges següents la biblioteca s’ha anat construint i està prevista
la seva inauguració a principis del 2020.

Exterior de l’escola Silk Amba
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Estat de la construcció al febrer 2019

Estat de la construcció a l’octubre 2019

Desembre 2019
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2.3. Rehabilitació del parvulari de l’escola pública Sefere Selam
(Dessie, Etiòpia)
Al 2018, l’escola pública Sefere-Selam sol·licità a IPI-COOP ajuda per dur a terme la
rehabilitació de les aules destinades a acollir els infants de tres a sis anys, les quals estaven
en un estat gairebé ruïnós.
L’escola, creada al 2008, es troba a la ciutat de Dessie, capital South Wollo, una regió on
hi ha un nombre significatiu d’orfes i d’infants vulnerables en situacions greus a causa de
problemes socials i econòmics.
La majoria dels estudiants que assisteixen aquesta escola provenen de famílies amb
ingressos molt baixos i/o desemparats. Ofereix servei d’educació gratuïta a 50 alumnes
de llar d’infants i 450 d’educació primària. És una de les dues escoles de la ciutat, que
combina estudiants amb necessitats especials i discapacitats amb la resta d’alumnes.

Vista frontal del les aules del parvulari (abans de la rehabilitació)
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Des d’ IPI-COOP, som conscients que la renovació de la llar d’infants és una gran
oportunitat per poder ajudar als nens i nenes que hi acudeixen actualment, així com als
futurs. La millor forma d’ajudar a un país en el seu desenvolupament és invertint en
educació, potenciant les capacitats dels més petits que seran, a llarg termini, els homes i
dones del futur.
Així doncs l’objectiu del projecte va ser oferir un espai adequat on els nens/es puguin
desenvolupar les seves capacitats en un entorn que faciliti el seu aprenentatges; per això
es va dur a terme la restauració de tot l’edifici, construint aules d’estudi, de joc i zones al
aire lliure habilitades per els infants.

El parvulari després de la rehabilitació
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2.4. Projecte de suport a infants amb necessitats especials de
Vietnam
2.4.1. Resum intervencions anteriors
L’objectiu d’aquest projecte és millorar la salut física i emocional a mig i llarg termini dels
nens amb necessitats especials a Vietnam.
El projecte va néixer el juliol del 2015, quan les fisioterapeutes Maria Boix i Patricia Jovellar
de l’entitat col·laboradora Fisios Mundi, van fer la primera valoració de la situació dels
orfenats amb menys recursos. Es va concloure que l’actuació a l'orfenat de Rach Gia era
la més necessària al tenir un funcionament bastant precari amb una gran quantitat de nens
amb discapacitat.
Durant l’estiu del 2016 els fisioterapeutes Itsaso Olasagasti i Sergi Mestres (Fisios Mundi)
van fer un segon viatge a l'orfenat de Rach Gia amb l’objectiu principal de donar formació
als cuidadors/es en les activitats de la vida diària i al personal sanitari en tècniques
d’avaluació i tractament. Es va concloure que seria necessària la presència d’una persona
amb formació en educació i terapeuta ocasional que actues com a figura de referència.
Així doncs, durant el 2017, la Patricia Jovellar i la Maria Boix van tornar a Vietnam amb
l’objectiu de seleccionar els millors candidats. Finalment es van contractar dos
fisioterapeutes a temps parcial. Es va adequar també la sala d’estimulació sensorial.
Al Juliol del 2018, Itsaso Olasagasti i Patricia Burgos van tornar amb l’objectiu d’avaluar la
tasca dels dos fisioterapeutes contractats i ampliar la seva formació així com la de la resta
de personal. Es va concloure que seria necessària la presència d’un/a treballador/a social
amb l’objectiu de començar a desenvolupar un projecte educatiu i social.

2.4.2. Viatge 2019: Objectius
L’objectiu del viatge del 2019 inclou el desenvolupament en l’àrea de fisioteràpia, portat a
terme per Goretti España i Laura Pindado; i en la socioeducativa, portat a terme per Itziar
Crespo.
En l’àrea fisioteràpia s’ha seguit amb el treball iniciat al 2015 en Rach Gia i per primera
vegada s’ha actual a l’orfenat Ca Mau amb l’objectiu d’identificar les necessitats i
seleccionar un treballador tipus rehabilitador.
Respecte al projecte socioeducatiu al ser la primera vegada que s’abordava l’objectiu ha
estat observar i analitzar la realitat dels dos orfenats.
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2.5. Projecte de suport als infants amb necessitats especials de
Costa d’Ivori
2.5.1. Introducció
Aquest és un projecte de suport als infants amb necessitats especials residents a les
“pouponnières”, els centres de menors públics de Costa d'Ivori, a través de la formació
dels professionals, la dotació de material i la promoció de l’autonomia dels infants.
Costa d’Ivori compta amb 18 milions d’habitants. En el país conviuen persones de
diferents ètnies, religions i procedències. Malgrat la seva innegable riquesa en recursos
naturals (molts d’ells espoliats pels europeus) i de posseir una de les economies més
pròsperes de l’Àfrica negra, hi ha molts sectors desfavorits que necessiten suport i
assistència, entre ells la infància.
Així doncs, aquest projecte parteix de la demanda de les autoritats de protecció de la
infància al país, conscients de la manca de recursos tant tècnics com personals. Es
complementa amb el coneixement i expertesa d’IPI-COOP al terreny en l’aplicació de
mesures de protecció i amb el suport d’altres entitats i col·laboradors per a dur a terme la
formació i la dotació de material.
2.5.2. Objectius i conclusions viatge prospecció d’Ipi Coop:
Per iniciar-lo l’equip d’IPI-COOP, amb la col·laboració dels seus partners de la ONG Fisios
Mundi, es desplaça sobre el terreny a l’abril de 2019 per a fer una primera acció de
valoració tant dels centres com dels infants que hi resideixen. Al mateix temps, també
s’entra en contacte amb els professionals de referència i les seves capacitats i mancances
en l’atenció d’aquests infants. L’objectiu principal del viatge va ser conèixer el
funcionament global de la pouponnière de Dabou, ja que és el centre on hi ha més
incidència d’infants amb discapacitat. També volíem conèixer les altres pouponnières
(Youpong, Afjamé, Buaké), i veure quines necessitats tenien, de cara a una posterior
distribució de material ortopèdic i a realitzar formacions als professionals de cada centre.
Així doncs vàrem observar el funcionament de l’orfenat i les diferents dinàmiques. Ens
vàrem acostar als professionals perquè ens poguessin explicar la seva forma de treballar i
les seves necessitats i vam començar a establir una relació de confiança i coneixement
mútuo que considerem indispensable al treballar diferents cultures plegades
Com a conclusions de la primera visita es detecta:
-

no assistència del infants amb discapacitat a l’escola ordinària o especialitzada

-

manca de coneixements dels professionals de la salut i cuidadors per atendre
aquest col·lectiu

-

manca de material adaptat per a activitats de la vida diària (AVD)

-

manca de material específic (mèdic, ortopèdic i de fisioteràpia)
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-

necessitat de tractament individualitzat de cada infant que permeti el seu
emplaçament o reintegració familiar (acompanyament famílies)

2.5.3. Intervenció d’Ipi Coop:
La proposta d’intervenció consensuada entre IPI-COOP i la l’autoritat al país es basa en
tres eixos d’acció a dur a terme durant el 2020:
a) Material: provisió de material tant d’ús genèric pel centre (per exemple: bomba d’oxigen,
bipedestador, estris per les AVD adaptats, estris pels tallers ocupacionals o teràpies
sensorials), com d’ús individual (per exemple: cadires de rodes, botes ortopèdiques,
pròtesis).
b) Capacitació:
-

formació de professionals de l’àmbit de la medicina, fisioteràpia i educació
especial, fent especial incidència en les tècniques de prevenció de la hipòxia
perinatal (manca d’oxigen al naixement que comporta alta incidència en paràlisi
cerebral infantil -PCI-), les teràpies sensorials (tècniques i activitats d’estimulació
sensorial), els tallers ocupacionals i l’educació especial.

-

formació de cuidadors en l’atenció en les AVD, tenint en compte la importància de
la promoció de l’autonomia en l’alimentació (textures, posició, material adaptat), la
higiene (material adaptat, espai), els canvis posturals i el joc lliure i dirigit.

c) Adequació de l’espai: facilitar l’adaptació d’entrades a lavabos, patis, zones de joc,
menjadors i sales comunes par tal de permetre el moviment i desplaçament de tots els
infants.
En un segon viatge a l’estiu, només arribar vàrem fer l’entrega dels diferents materials
enviats per mar en un gran contenidor a cada un dels orfenats en funció de les necessitats,
sobretot a l’orfenat de Dabou per les característiques dels seus residents. Vàrem
organitzar unes jornades de formació a Dabou en les que varen assistir fisioterapeutes i
educadors dels quatre centres, així com les cuidadores i les coordinadores de les
treballadores socials de Dabou. La formació va ser específica sobre el material aportat
però sobre tècniques terapèutiques, tal com ja havíem iniciat d’una manera més informal
durant el primer viatge.
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Un dels punts forts del projecte és la predisposició i interès mostrat perles autoritats del
país en millorar les condicions dels orfenats. Això ens fa pensar en una intervenció a mes
llarg termini, amb projectes anuals necessària per fixar els coneixements i implementar
noves formes de treball a l’hora de tractar amb els infants amb discapacitat.
Una altra de les fortaleses del projecte és el gran interès dels professionals a seguir
aprenent per tant seria interessant donar continuïtat a aquest projecte i a aquestes
formacions per part de IPI.
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2.6. Projecte de suport als infants amb necessitats especials de
Rwanda
Durant ell 2019, el projecte AMAKURU RWANDA ha aconseguit donacions per valor de
4.211 €, dels quals, 2.486 € han estat destinats als nens i nenes beneficiaris del projectes.
La resta es destinarà durant l’exercici 2020.
El resultat positiu de l'exercici permetrà continuar amb els casos actuals i fins i tot iniciar
la recerca de sponsor per a dos casos més.

2.6.1. Intervencions efectuades
Durant 2019 s'ha continuat ajudant al nen Honorine Uwayisaba. El seu cas va començar a
l'hospital de Sainte Marie de Rilima al setembre de 2018, on la van operar dues vegades
de la cama dreta. En vista que les despeses començaven a ser inassolibles per al projecte,
Fidele Butera aconsegueix continuar els seves cures en el “Rehabilitation Center” de
Gahini i Jean de Dieu Habimana gestiona una assegurança de salut que permet reduir
considerablement les despeses mensuals. En 2019, en el nou hospital, l'han operat dues
vegades del peu dret.
Aquest any també s'ha patrocinat la quota escolar del menor Lambert Hitayezu, el qual
continua intern a l'escola de Gatagara, estudiant 1r de secundària.

2.6.2. Fets remarcables
Abril - Primer ingrés d'un beneficiari en el Rehabilitation Center de Gahini a Eastern
Province. Serà un centre més adequat que l'Hospital Ste Marie de Rilima, per a casos
que requereixin estar ingressats molt de temps, sempre que puguin estar
acompanyats d'un adult.
Maig - Celebració d'un tast de vins al celler La Farinera Vins de Rasquera a Tarragona.
Maig - Jornada SolidariTau al centre TAUSALUT de Tarragona. Sol·licitud d'esponsorització
concedida.
Setembre - Viatge de seguiment a Rwanda de Rubén Aguilar. Visita de seguiment a
beneficiaris de l'any anterior Safra Mugisha i Jean d’Amour Habumugisha. Primera
visita a l'hospital de Gahini on es troba ingressat Honorine Uwayisaba. Trobada amb
dos nous casos que necessiten tractament, Pierrot Sebera i Jean Pierre
Dushimimana.
Desembre - Mercadillo solidari a Pierre Fabre Ibèrica.
Desembre - Venda de vi de La Farinera Vins per a la campanya de Nadal.
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Beneficiaris del projecte

2.7. Projecte de suport als menors del centre Assureme Rue
Mali
Durant el 2019 hem continuat donant suport al centre de menors desemparats de
Bamako, “Assureme Rue Mali” amb la compra d’aliments i productes d’higiene així com
amb el sosteniment de les cuidadores i infermera del centre. La quantitat destinada ha
estat de 6.100 €. L’origen dels donatius han estat les aportacions de particulars.
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3. Activitats de sensibilització
i esdeveniments solidaris
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3.1. Dream Runners: Corredors i curses solidàries
La plataforma de running solidari de la Fundació IPI-COOPERACIO, ha seguit endavant
durant el 2019, recaptant diners pels projectes de l’entitat i d’altres iniciatives socials
solidàries.
Bàsicament, Dream Runners s’ha centrat en tres esdeveniments: la mitja i la marató de
Barcelona 2019, la 4a cursa de la Dona Dream Runners Cornellà i la 7a cursa Dream
Runners Puigcerdà.

3.1.1.Mitja Marató i Marató de Barcelona 2019:
Per setè any consecutiu, Dream Runners va participar a la Mitja i a la Marató de Barcelona
2019, gràcies als dorsals solidaris patrocinats per l’empresa organitzadora de les curses,
RPM Racing.
A la mitja marató s’hi van inscriure 50 corredors provinents de Dream Runnens, i a la
marató 30. La recaptació solidària va ser xxx, i el seu destí va ser el projecte de capacitació
de noies en situació de risc, desenvolupat per l'ONG IPI-COOP a Cochabamba (Bolívia).
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3.1.2. 4a cursa de la Dona Dream Runners Cornellà:
Per quart any consecutiu s’organitzà, gràcies a l’Ajuntament de Cornellà, la cursa de la
Dona Dream Runners, una cursa ja consolidada. Com en les darreres edicions, la cursa la
cursa te una distància de 5 km i la inscripció es oberta només a nens i nenes d’edats
compreses entre 8 i 14 anys i noies/dones de més de 15 anys.

Hi van participar quasi 1.200 participants, en una jornada molt exitosa. La recaptació
solidària va ser 9.728 €. El 30% dels donatius recaptats es va destinar a l’escola Virolai de
Cornellà , que acull a nen, nenes i joves amb discapacitats. La resta es van destinar als
projecte d’Ipi Coop a Costa d’Ivori.
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3.1.3. 7a cursa Dream Runners Puigcerdà:
Per setè any consecutiu, el 15 d’agost s’organitzà, gràcies a l’Ajuntament de Puigcerdà i
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alp, la cursa Dream Runners Puigcerdà, una cursa
mes que consolidada.

Com en totes les altres ocasions la jornada va ser una gran festa esportiva familiar, lúdica
i solidària. Va comptar amb una cursa de 10 km, una caminada de 6,5 km i circuits infantils
segons l’edat.
S’hi van inscriure 2.000 participants i la recaptació solidària va ser de 25.485 €, tenint com
a destí el projecte d’IPI-COOP Costa Ivori (70%) i a la Fundació Hosptital de Puigcerdà
(30%).
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3.2. Fires solidàries, rifes i altres esdeveniments

Jornada de sensibilització a Platja d’Aro

Jornada solidària a Cardadeu

Jornada solidària a Cardedeu

Jornada solidària a Rasquera

Projecte de suport a infants amb necessitats especials de Vietnam
Memòria 2019 IPI COOP
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3.3.Patrocinadors i col·laboradors

-

Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Cornellà
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament Puigcerdà
Ajuntament d’Alp
Ajuntament de Platja i Santa Cristina d’Aro
Ajuntament de Mollet del Vallès
Col·legi d’Infermers i Infermeres de Tarragona
Associació de Treballadors públics solidaris de l’Hospitalet
Planta16 Comunicació S.L.
Fisiosmundi
Centria tecnologia S.L.
J’arribu
Zincados Zeux S.L.
Club Futbol Catalònia
Apartaments Turístics Puigcerdà
Replicalia SL
Copisteria Bou
Celler La Farinera Vins (Rasquera)
Pastisseria Andreu (Montblanc)
Caldo Aneto, Mec, Cadí, Club Delfos, Camles KKD, Coors solidari,
Pell, etc.

Memòria 2019 IPI COOP

27

4. Informe de gestió
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S’ha continuat amb la mateixa política de gestió, basada en minimitzar al màxim
les despeses d’infraestructura i funcionament i invertir el màxim possible en els
projectes desenvolupats. Hem mantingut el volum de donacions i subvencions
rebudes que ha estat de 206.727,19€, de les quals, s’han aplicat a projectes de
cooperació a Etiòpia i Vietnam i ajuda humanitària per Mali, la quantitat de
168.215,04€. Pel que fa al cost de personal, la despesa corresponent a la
coordinadora dels projectes a Àfrica i Asia ha estat de 8.787,12 €. Pel que fa a les
donacions rebudes, 94.943,93 € provenen dels padrins i padrines del programa
d’apadrinaments; 42.204,20 € han estat recaptats per la plataforma solidària
Dream Runners, concretament pels donatius de les curses solidàries de Cornellà
i Puigcerdà; 26.176,55 € de donatius de particulars i empreses; 28.565,01 €
provenen de subvencions públiques; 5.286,00 € de donatius privats pel Projecte
a Vietnam; 4.960,00 € de suport recaptats per enviar ajuda al centre Assureme
Rue Mali i finalment s’han recaptat 4.211,00 € de donatius de particulars pel
projecte a Rwanda.
Gràfic 5. Distribució recursos

4,5%
1,7%
3,7%
4,1%

Aplicació recursos a proj
cooperació
Despeses desplaçament
cooperants
Desp. Infrastruc. i administració

Amortització d'immobilitzat

Despeses de personal

86 %
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5. Balanç de situació
i compte de pèrdues i guanys

Memòria 2019 IPI COOP

30

5.1. Balanç a 31/12/2019. Imports en euros.
2019

2018

A) ACTIU NO CORRENT

7.006,62

12.154,23

III. Immobilitzat material

7.006,62

12.154,23

104.138,54

91.045,38

3.700,00
1.971,00

3.700,00
1.971,00

98.467,54

85.374,38

111.145,16

103.199,61

A) PATRIMONI NET

110.299,12

102.381,64

A-1) Fons propis.
I. Dotació fundacional/Fons social
II.Excedents d’exercicis anteriors
IV. Excedent de l’exercici
A-3) Subvencions, donacions i
llegats rebuts
C) PASSIU CORRENT
V. Creditors comercials i altres
comptes a pagar
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
(A+C)

101.628,42
30.000,00
61.360,89
10.267,53
8.670,70

91.360,89
30.000,00
69.716,71
-8.355,82
11.020,75

846,04
846,04

817,97
817,97

111.145,16

103.199,61

ACTIU

B) ACTIU CORRENT
I. Existències.
II. Usuaris i altres deutors de
l’activitat pròpia.
VII. Efectiu i altres actius líquids
equivalents.
TOTAL ACTIU (A+B)
PATRIMONI NET I PASSIU
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5.2. Compte de Pèrdues i Guanys a 31/12/2019
2019
206.727,19
94.943,93
42.204,20
28.565,01
4.960,00
5.286,00
13.050,00

2018
212.885.64
103.941,33
38.765,24
22.012,50
7.944,14
8.746,00

Altres donacions privades

9.911,83

14.130.90

Loteria Nadal, rifes i donacions proj.sensibilització

3.595,22

2.593,60

Donacions priv. Proj. Amakuru Rwanda

4.211,00

10.691,93

-168.215,04
-1.922,52
- 459,77
-417,04
-114,45
-931,26

-184.076,17
-7.772,53
-2.757,79
-906,96
-581,05

-8.787,12
-6.687,36
-2.099,76
-14.255,84
-164,90

-8.413,32
-6.344,88
-2.068,44
-17.379,27

1. Donacions i subvencions rebudes
Donacions per programa Apadrinaments
Donacions Plataforma Dream Runners
Subvencions Públiques
Donacions priv. Suport centre de menors Mali
Donacions priv. Projecte Vietnam
Donacions projectes escoles d’Etiòpia

2. Aplicació recursos a projectes cooperació
5. Aprovisionaments
Compres d’ aprovisionaments (merchandising)
Despeses tallers sensibilització
Compra material oficina i enquadernacions
Despeses sensibilització curses solidaries
7. Despeses de personal (nòmina coordinadora
projectes cooperació)
Sou i salaris
Seguretat Social a càrrec de l’entitat
8. Altres despeses
Reparacions informàtiques
Assessoria laboral, informàtica i domini webs
Auditoria externa econòmica i Audit.LPD /LSSI
Despeses transports i desplaçaments
Publicitat actes solidaris i quota Mailchimp
Comissions bancàries y Paypal
Altres despeses
Correus
9. Amortització de l’immobilitzat
10. Excedent exercici anterior
A.1) EXCEDENT DE L’EXERCICI
13. Ingressos financers.
14. Despeses financeres
A.2) Excedent de les operacions financeres
A.3) EXCEDENT ABANS D’ IMPOSTOS (A.1+A.2)
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4.060,00

-3.526,73

-1.411,55
-2.434,37
-5.461,39
-700,00
-2.167,36
-1.837,07
-79,20
-3.279,14

0,00
-2.902,32
-1.779,46
-9.810.49
-199,65
-573,57
2.113,78
-489,81
-3.603,84

10.267,53
0,00
0,00
0,00
10.267,53

-8.359,49
3,67
-0,00
3,67
-8.355,82

32

6. Pressupost 2020
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pressupost
1. Donacions i subvencions rebudes
Donacions privades per projectes a Etiòpia
Donacions privades per projectes a Vietnam
Donacions per programa Apadrinaments
Donacions Plataforma Dream Runners
Subvencions Públiques
Donacions per ajuda humanitària Mali
Donacions per sensibilització
Donacions privades per projecte a Rwanda
Donacions per la venda de loteria i rifes
2. Aplicació recursos a projectes cooperació
3. Aprovisionaments
Compres d’ aprovisionaments (merchandising)
Despeses tallers sensibilització
Compra material papereria i oficina
4. Despeses de personal (nòmina coordinador
projectes cooperació)
Sou i salaris
Seguritat Social a càrrec de l’entitat
5. Altres despeses
Assessoria laboral, informàtica i domini webs
Auditoria externa econòmica
Despeses desplaçaments cooperants
Publicitat actes i curses solidàries
Comissions bancàries y Paypal
Correus
6. Amortització de l’immobilitzat
A.1. EXCEDENT DE L’ACTIVITAT(1+2+3+4+5+6)
7. Ingressos financers.
8. Despeses financeres
A.2.EXCEDENTDE L’EXERCICI (A.1+7-8)

2020
190.000,00
20.000,00
8.000,00
100.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
-160.000,00
-2.000,00
-1.000,00
-800,00
-200,00
-9.000,00
-7.000,00
-2.000,00
-13.500,00
-1.500,00
-2.000,00
-7.000,00
-1.000,00
-1.500,00
-500,00
-2.500,00
3.000,00
0,00
-0,00
3.000,00

Fundació Ipi Cooperació
Gran Via Corts Catalanes, 646, 1er 2a
08007 BARCELONA
www.ipi-cooperacio.org
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