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Benvolguts socis i sòcies,

El 2019 es reafirma la nova realitat mundial i anem cap a una dictadura
del capital amb el control total sobre les nostres vides a través de les
tecnologies de la comunicació. Saben que pensem, que mengem, quins
productes comprem, les nostres opcions polítiques i orientació sexual.
Amb tota aquesta informació un reduït grup de poderosos té les eines
per seguir construint desigualtats amb les quals pot seguir dominant els
recursos materials i econòmics del món.
La desigualtat crea moltes realitats diferents i qui les acaba patint amb més força són els infants i
joves d’arreu del món que cada vegada tenen més difícil l’accés als drets fonamentals. Per aquest
motiu NouSol s’està especialitzant, cada vegada més, en projectes i programes per donar accés
aquests drets.
La família de NouSol contínua creixent i s’ha incorporat a l’equip una integradora social que
actualment es la responsable dels projectes socioeducatius que duem a terme a Catalunya. També
s’ha incorporat una advocada especialista en drets humans que està liderant els projectes que
duem a terme amb el col·lectiu de joves menors no acompanyats.
En quan a cooperació internacional el projecte Bobo-Dioulasso no parar de créixer i l’any 2019,
533 nens i joves es van beneficiar del centre de dia i d’urgència i dels diferents programes que
duem a terme en ell.
Més de 150 voluntaris/es han participat en els projectes que desenvolupem arreu del món. Són
l’ànima de l’entitat, que aporten treball, il·lusió i coneixements. Realment es un treball impagable.
Deixem aquest any 2019 molt contents per la gran tasca realitzada, i encetem el 2020 amb ganes
de seguir creant projectes que ajudin al desenvolupament dels col·lectius en situació de
vulnerabilitat. Moltes gràcies a tots/es, cooperants, voluntaris/es, socis/es i col·laboradors/es.

Desitgem comptar amb vosaltres aquest 2020, Inch’Allah!!

La missió principal de NouSol ONG és la consecució dels objectius de l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció promogut per la ONU a favor de les persones, el planeta
i la prosperitat, que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia.


















Voluntariat: promoure el voluntariat com a motor de canvi social. Organitzar camps de treball de
caire social tant a Catalunya com a altres països.
Sensibilització: dur a terme activitats que sensibilitzin a la població sobre les desigualtats existents
i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un
món més just i solidari. Involucrar els catalans d’altres orígens en les problemàtiques existents als
seus països d’origen.
Programes socioeducatius a Catalunya: dur a terme diferents programes socioeducatius per la
inclusió, formació i apoderament pel desenvolupament personal i comunitari tant de catalans
d’altres orígens, com de col·lectius en situació de vulnerabilitat, marginació o exclusió social.
Producció de cinema i documentals socials: a través de la producció i difusió de productes
audiovisuals, es promourà el debat social per tal d’aconseguir incidència política i mobilització
social.
Cooperació internacional i ajuda humanitària: dur a terme projectes de cooperació internacional
i d’ajuda humanitària pel desenvolupament personal i comunitari de col·lectius vulnerables
treballant amb xarxa amb les associacions locals.
Prestació de serveis socials d’interès general.

Igualtat: treballem per la justícia social posant especial èmfasis en la perspectiva de gènere i
l’apoderament de les dones.
Dignitat: ens regim per la Declaració dels Drets Humans i per l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament sostenible promoguts per l’Organització de les Nacions Unides (ONU).
Sostenibilitat: treballem per que els projectes i programes siguin sostenibles econòmicament,
socialment i ambientalment.
Transparència: desenvolupem els projectes, programes i actuacions de forma ètica i transparent.
Fem rendició de comptes per a donants, voluntaris i usuaris.
Multi culturalisme: treballem per aconseguir que els estats s’articulin institucionalment de manera
que reflecteixin la pluralitat de cultures existents.

Treballa a nivell internacional en projectes de cooperació
internacional i d’ajuda humanitària treballant en xarxa amb
associacions locals i organismes estatals per el
desenvolupament personal i comunitari de col·lectius en
situació de vulnerabilitat, marginació o exclusió social.

Realitza tot tipus de productes audiovisuals per desenvolupar
programes de sensibilització per tal de crear debat social,
aconseguir incidència política i mobilització social. En la
realització de projectes audiovisuals fa partícips als
protagonistes com una eina de formació i apoderament.
També serviran per apropar altres realitats i donar a conèixer
el treball que realitzen associacions locals d’arreu del món.

Organitza Camps de Treball voluntari i social com també
Viatges ètics i responsables, culturals i educatius per tal
d’apropar altres realitats i donar a conèixer el treball que
realitzen associacions locals d’arreu del món. Voluntariat i
Turisme responsable, sense ànim de lucre i que reverteix en
col·lectius locals que treballen per la millora de la comunitat.

Treballa de forma local a Catalunya en programes
socioeducatius per la inclusió i el desenvolupament personal i
comunitari de col·lectius en situació de vulnerabilitat,
marginació o exclusió social.

 President: Maria Pilar Beltrán Rivelles
 Secretaria: Nicky Hulse Gou
 Tresorera: Laia Zurdo Vidal
 Vocal: Mohamed Chriyaa Alami
 Director Tècnic: Joel López Beltrán
 Coordinador Associació NouSol: Laia Sancho Garcia
 Coordinador NouSol ONG: Joel López
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Pressupost executat per projectes'19, Total
96.002,98€

RecoopNepal
Picacho
Musical
Kaolack

€6.794,00
€20,00
€2.510,23
€435,86
€45.395,71

Bobo-dioulasso
Baan Saan Rak

€710,00

NouSol Films

€366,21

NouSol Trips

€2.804,69

Reforça't

€16.926,95

Ilu
Guelmim
Conakry
Tag Pek
Goig

€8.243,46
€2.170,58
€1.200,00
€3.241,70
€1.741,68

Ingressos'19, Total 100.726,78€

Prèstecs socis/es

Venda objectes o begudes

Crowdfounding

Donacions

NouSol Films

€3.750,00

€5.928,57

€2.053,11

€1.403,13

€2.364,00

NouSol Trips

€22.970,21

€53.650,97

Subvencions

Socis/es

€6.856,39

Personal contractat o professionals independents, total 27
persones, 13 dones i 14 homes. Sous destinats a Catalunya
36.878,70€

Eines; 1

Reforça't; 8

Bobo-Dioulasso;
10

Ilu; 4

Guelmim; 3

€€€€

3.028 PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES.
1.956 INFANTS i/o JOVES, 1.072 ADULTS
TREBALLEM A 8 PAÏSOS.
18 % SON DONES.
42 % SON INFANTS i/o JOVES.

Durant l’any 2019 hem atès un total de 255 usuaris, els quals 87 han estat infants entre 6 a 18
anys, i 174 famílies amb les que hem realitzat un treball conjunt per realitzar el seguiment educatiu
dels seus fills i filles.
Els usuaris que atenem són de diferents orígens: el 69% és d’origen africà, el 9,5% és d’origen
americà, el 8,3% d’origen català i el 6% és d’origen asiàtic.
A través de les tutories mensuals amb els mestres dels usuaris tenim la informació exacta de la
seva evolució a l'escola. Gràcies al treball conjunt donem valor a les seves potencialitats com també
incidim en les seves mancances. Aquest treball en xarxa amb escoles i serveis socials està donant
els seus fruits i els usuaris tenen una gran millora tant a l'escola com a casa. Un 95% dels usuaris
promocionen de curs.
A través de les assembles mensuals amb els pares dels usuaris i les activitats que anem organitzant,
anem creant vincles i millorant la comprensió sobre el circuit educatiu. En definitiva tant pares com
usuaris donen molt valor al projecte amb un impacte social molt positiu.
Aquest any s’hi han sumat un total de 7 voluntaris els quals acudien al projecte de manera
continuada i amb un gran compromís vers els usuaris. A més s’hi han afegit 17 estudiants de
psicologia en pràctiques de la UDG seguint el programa C.A.P.I.
Per fomentar la inclusió social fem que les nostre aules siguin el més heterogènies possibles.
A través de diferents dinàmiques i jocs treballem la perspectiva de gènere, tant amb els usuaris de
primària com els d'ESO.
Amb els usuaris amb diversitat funcional o context social difícil fem un seguiment acurat i treballem
intensament amb les famílies per millorar la situació.
Amb els voluntaris/es fem reunions setmanals formals i una informal cada mes per tal de que hi
hagi més cohesió de grup i parlar de manera informal del projecte i dels canvis necessaris. .
El mes de desembre de 2018 vam començar una formació de Gestió d’Emocions a l'equip
d'educadors/es i voluntaris/es. La formació la duu a terme EducaAccion on primer fa una valoració
dels usuaris i els educadors/es a través de l’observació. Després es van realitzar sessions grupals
per tal de treballar les emocions.

CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR.

Des de NouSol ONG, s’impulsa el Projecte Baobab de caràcter socioeducatiu, amb l’objectiu d’establir
una xarxa de relacions, coneixement d’altres àmbits i dinàmiques entre infants amb famílies i nens i/o
voluntaris, essent un espai d’enriquiment intercultural bidireccional.
Amb aquest projecte, ens centrarem en ampliar la xarxa de relacions, dinàmiques i llocs educatius dels
infants mentorats propiciant l’intercanvi intercultural.

Aquest projecte va enfocat a nens i nenes de primària residents a Girona i/o Salt, interessats en
enriquir-se interculturament, de la mateixa manera que els voluntaris interessats per l’intercanvi.

USUARIS/ES DEL PROJECTE.

El projecte GOIG es va gestar a la tardor del 2017, identificant la necessitat de un recurs lúdic
d’aquestes característiques enfocat al col·lectiu de persones amb problemes de salut mental. La
particularitat del projecte és que els usuaris són els que decideixen on anar, on dormir, que visitar.
Creiem que és molt important que comencin a gestionar el seu temps lliure i que l’entenguin com part
de la seva salut i benestar.
Durant el 2019 s’han realitzat 3 sortides, 2 llargues i una curta. Itàlia, Andorra i la fira de Breda. Els
usuaris venen derivats dels diferents serveis que treballen amb aquest col·lectiu.

SORTIDA A PISA I FLORENCIA A ITÀLIA.

Des de l’Associació Socioeducativa NOUSOL, es va dur a terme el projecte TAG PEK, TERÀPIES
ASSISTIDES AMB GOSSOS dins diversos serveis de la província de Girona. Des de diferents instituts,
com programes diversos d’educació, com dins de centres públics dedicats a l’oci o entitats d’autisme.
TAG PEK, ha estat un projecte que ha donat suport i reforça les tasques dels diferents professionals
que treballen amb menors.
La nostra finalitat com a Teràpia Assistida amb Gossos, ha estat un estímul multi-sensorial, per
aconseguir trencar la monotonia i atraure l'atenció de l’alumne perquè millori amb tots els seus
aspectes educatius, psicosocials, personals i sobretot, professionals.
Al llarg del projecte s’han portat a terme activitats amb finalitat terapèutica, amb l’objectiu que els
estudiants aprenguin l’ensinistrament bàsic amb els gossos. El gos, és doncs un facilitador social que
ens ajuda als professionals per connectar millor amb el pacient i permet que aquest s'alliberi i
comparteixi les seves emocions i a l'hora, disminueixi l'ansietat dins d'una sessió de Teràpia Assistida
amb Gossos.

Des de l'any 2015 s’ha disparat la rebuda de menors estrangers no acompanyats a Catalunya.
Actualment molts dels serveis que treballen en aquest àmbit estan saturats i molts d'aquests joves
queden en situació de vulnerabilitat. Per aquest motiu NouSol engega el Projecte Eines per tal de
desenvolupar un programa específic d'integració i formació per aquest col·lectiu. Del mes de març al
mes de maig vam realitzar una formació per a 13 noies menors provinents de diferents centres de
l’àrea de Girona. Aquesta formació la vam realitzar pel Departament de Treball i Família de la
Generalitat.

Aconseguir la integració i la formació del joves menors no acompanyats.

 Donar una primera formació instrumental (alfabetització) en llengua catalana.
 Fer un primer treball d’acompanyament psicoemocional de les persones que acaben d’arribar.
 Oferir un primer acompanyament als joves menors no acompanyats al coneixement de l’entorn
social i jurídic.

Des de l’Associació Socioeducativa Nou Sol, s’impulsa “El Projecte ILU” de caràcter socioeducatiu,
formatiu i de prevenció, amb l’objectiu de promoure la inclusió, formació i apoderament dels nois i
noies menors d'edat i joves estrangers no acompanyats.
Pretén donar continuïtat els diferents programes educatius, que al llarg del curs escolar es duen a
terme en diferents centres i serveis. Per tal de mantenir la rutina educativa durant tot l’any, el projecte
vol continuar desenvolupant un programa formatiu i educatiu, basat amb el coneixement de la llengua,
l'entorn, les TIC, el qual serà sempre específic i únic per cada servei o centres residencials, que treballen
amb el col·lectiu de menors no acompanyats. Del mes de juliol al mes de setembre vam realitzar una
formació per a 34 nois i 3 noies menors provinents de diferents centres de l’àrea de Girona.
A part de la formació, NouSol té un jove estranger acollit i se l’està ajudant a poder regularitzar la seva
situació.

533 usuaris, nens i joves en situació de carrer, han passat pel centre durant tot l’any 2019.
El 100% té els seus drets humans fonamentals vulnerats:








Salut: el 100% dels nens i adolescents avaluats a la consulta mèdica realitzada al Centre de dia
Tié presenten malnutrició i tenen paràsits intestinals, el 90% presenten infeccions de la pell
relacionada amb la manca d'higiene personal. El 15% no han rebut mai una atenció sanitària i
la resta han tingut una o dues visites en tota la seva vida. El 57% consumeixen, de manera
habitual i des d’edats primerenques, substàncies com la cola, l’alcohol, el cànnabis i tabac.
Educació: el 13% no ha rebut mai cap tipus d’educació. El 67% no saben llegir ni escriure, i el
58% no té cap noció de la llengua francesa, llengua vehicular entre les diferents ètnies.
Alimentació: el 100% no realitza els tres àpats diaris, i per conseqüència no rep els nutrients
necessaris pel seu desenvolupament.
Identitat: el 100% està indocumentat. Si que alguns tenen registre de naixement, però cap el
té en el seu poder, ni compten amb el document d’identitat.
Habitatge: el 100% es troba en situació de carrer.
Vida familiar: el 100% té vulnerat el dret a la vida familiar.

L’any 2019 van ser acollits també al Centre de dia Tié, 70 nens i joves immigrants en procés de reton
als seus respectius països. S’ha treballat en xarxa amb el Ministeri d’Acció Social de Burkina Faso, Creu
Roja i ACHNUR. Els usuaris són, 1 de Benín, 1 de Cap Verd, 1 de RDC Congo, 6 de Costa de Marfil, 2 de
Gàmbia, 1 de Guinea Conakry, 1 de Libèria, 4 de Níger, 5 de Senegal, 1 de Serra Lleona i 47 de Burkina
Faso. Mentre aquests nens i joves immigrants han estat acollits al centre, se’ls ha proporcionat un total
de 1.416 àpats que han estat finançats, en la seva totalitat, per les organitzacions anteriorment
esmentades.
Durant el 2019 aquest va ser el personal local pel funcionament del projecte:




Educador social, responsable del centre, Theopile Sawadogo.
Educador social especialitzat, Herman KY.
Referent positiu, antic nen del carrer, Theopile Palenfo.

Aquest va ser el personal expatriat pel funcionament del projecte:




Tècnic de cooperació, Joel López.
Doctora pediatra, Natàlia Richat, estada d'un mes al Centre Tié.
Advocada especialista en drets infantils, Carolina Videtta, estada d'un mes al Centre Tié.

Hi han participat com a voluntaris/es en el projecte:






1 biòloga.
1 ballarí.
4 educador/es + 4 educador/es locals
1 formador de gestió d'emocions.
1 tècnica en immigració.

El projecte de l'exclusió a la inclusió social dels nens, nenes, adolescents i joves en situació de
vulnerabilitat de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, busca aconseguir la seva plena inclusió social. Per a
això, s'elaborarà un mapa de recursos locals que treballin en la protecció dels drets dels i les
mateixos/es. Un cop elaborat el mapa, es pretén crear una xarxa de efectors locals per aprofitar
sinergies, i generar espais d'acció i coordinació entre les organitzacions que redunden en majors
beneficis per a la població objectiu. Així mateix, es pretén avançar en la identificació de el nombre de
nens, nenes, adolescents i joves que es troben en situació de carrer i conèixer l'estat de situació dels
seus drets humans fonamentals com també afavorir l'accés a aquests drets.

Presentació xarxa efectors locals

Actualment a Baan Saan Rak hi viuen 23 infants, tres d’ells entre setmana viuen a altres localitats per
què estudien en altres centres fora de Melao. Aquest 2017 han marxat 7 usuaris i en el seu lloc han
entrat 7 infants d’entre 6 a 11 anys derivats dels serveis socials tailandesos. En total donem cobertura
a 33 nens/es, 10 estan cursant estudis universitaris o han començat a treballar, però encara els
continuem donant suport en tot allò que necessiten. La nostra petita família creix dia a dia. Han
participat 8 voluntàries provinents de Catalunya.

30 USUARIS/ES ENTRE 6 I 20 ANYS.

El projecte Guelmim és la continuació del Projecte Aghbala. Vam signar un conveni de col·laboració
amb l’Associació de discapacitats de Guelmim on vam donar servei a més de 200 nens/es i joves amb
discapacitat que estan registrats en aquesta associació.
Com cada any vam organitzar diferents activitats socioeducatives amb l’objectiu de fomentar la
inclusió social dels nens/es amb discapacitat. Com cada any tot un èxit de participació, tant de
voluntaris/es com d’usuaris. S’han beneficiat 576 persones i han participat 48 voluntaris/es i 2 CAUs
de Catalunya i 2 CAUs del Marroc

NouSol Films va gravar la història d’Oceania de la pel·lícula documental Altres Vides a la localitat de
Sausapor, dins d’un projecte sòcio-educatiu que desenvolupa una associació local. Després de conviure
amb ells uns mesos i veure les necessitats, vam acordar enviar professors de llengua anglesa a les
escoles rurals d’aquesta localitat.
Aquest 2019 s’han beneficiat 708 persones, han participat 9 voluntaris/es i hem donat servei a
diferents escoles de Sausapor. Hem signat un conveni de col·laboració amb una associació de dones
per realitzar activitats conjuntes i amb l'Ajuntament de Sausapor per donar classes d'anglès als
funcionaris públics.

VOLUNTARIS/ES TRABALLANT A LES ESCOLES DE SAUSAPOR.
Evelyn

Aquest any hem encetat el projecte Conakry, a Guinea Conakry, i el projecte té dues etapes:
 1ª - FORMACIÓ INTEGRAL EN DANSES I MÚSICA TRADICIONAL DE GUINEA AMB EL BALLET DE
LA COMUNA DE MATAM.
 2ª. TREBALL COOPERATIU I D'INTERCANVI CULTURAL.
Aquest projecte el desenvolupa El Colectivo de Sueños Colectivos, amb el programa Saberes de Mi
Tierra, per recuperar els coneixements ancestrals dels pobles. Des de NouSol hem donat suport a la
creació d’aquest col·lectiu i hem aportat la nostra experiència en gestió de projectes i de voluntariat.

La Júlia i l’Aixel van participar com a voluntaris de llarga estada al Nepal l’any 2016, als projectes de
reconstrucció, després dels terratrèmols de 2015, que llavors NouSol desenvolupava. Van fer molt
amistat amb l’Umesh, un dels treballadors nepalès contractats per la reconstrucció d’una escola. Des
de que van tornar a Catalunya, volien ajudar-lo en tant que la seva casa també va quedar destruïda
pels sismes. NouSol els ha animat i ajudat a constituir la delegació NouSol de Palafrugell per tal que
portessin endavant el seu somni. Van iniciar una campanya de Micromecenatge la qual ha sigut la
nostra campanya més exitosa i van aconseguir un premi per ser l’entitat amb més donacions del mes
l’agost del 2018. Aquest any 2019 hem pogut acabar la casa i el projecte, moltes felicitats a tots/es.

Sensibilitzar i donar a conèixer a la població catalana, com viuen altres cultures a partir de la dansa i
al cant. Amb aquest projecte es pretén, fer arribar les cançons i les pautes de ball, a diferents centres
educatius, conservatoris de la ciutat de Girona, perquè cantin al ritme dels nens i nenes de Burkina
Faso i amb llengua catalana.
Durant el quart trimestre de 2019 una educadora de NouSol i en Joan Abelló, monitor de lleure
voluntari que va treballar durant dos mesos al Centre Tié, van explicar en diferents sessions, a les
escoles Preludi i Escola de Música Moderna de Girona, la situació dels nens, nens i joves en situació de
carrer a Burkina Faso. També és projectava un vídeo-clip d’una de les cançons i un vídeo de presentació
dels mateixos usuaris del Centre Tié. Amb aquesta xerrada s’intentava involucrar als nens, nenes i joves
de Girona en el projecte, que coneguessin de primera mà la situació dels infants a Burkina i de conèixer
altres vides i contextos. Un altre intenció era crear un diàleg directe entre els nens i nenes dels dos
llocs.
Les xerrades va ser molt profitoses, els nens/es estaven molt interessats en com era la vida d’un nen/a
en aquesta situació. La música i els vídeos van ser un element imprescindible per que els nens/es es
fessin el projecte seu, així com el vídeo de presentació que els propis usuaris del Centre Tié van gravar
per els nens/es de Girona. Amb aquest diàleg directe entre els propis nens/es va ser més fàcil entendre
qüestions com la desigualtat i diferències entre néixer en un lloc o en un altre.

Dins del Projecte Bobo i en la reobertura del centre de dia i d’urgència per nens en situació de carrer a
Bobo-dioulasso, hem començat dos projectes amb NouSol Films.
El primer es un disc commemoratiu sobre el 30 aniversari dels Drets dels infants. Durant una setmana
vam realitzar una formació de música, teatre i cant. Durant el 2019 vam composar quatre cançons, la
lletra va ser íntegrament pensada pels nens del Centre, i las vam gravar en estudi professional. Per
últim vam presentar les cançons a la sala de concerts Bambú de Bobo i una festa final al Centre Tié.
Aquí us deixem l’enllaç de una de les cançons creades VIDEOCLIP CANÇÓ ADABILA A, AA YÈE, KATOYI

GRAVACIÓ CANÇONS EN ESTUDI PROFESSIONAL

Dins del Projecte Bobo i en la reobertura del Centre de dia per nens en situació de carrer a Bobodioulasso, estem realitzant un documental fotogràfic on els nens i joves en aquesta situació retraten
la seva vida diària al carrer. Per aquest motiu estem realitzant una formació en fotografia per tal que
tinguin les eines bàsiques per dur a terme el projecte.

SIT ACTIU - BALANCE DE SITUACIÓN A
31-12-19
ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL

ACTIVO
A)

ACTIVO NO CORRIENTE

0,00

I.
III.
III.

0,00
0,00
0,00

V.
VI.
VII.

Inmobilizado intangible
Inmobilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
Deudores comerciales no corrientes

B)

ACTIVO CORRIENTE

I.
II.
1.

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a
largo plazo
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a
corto plazo
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
Otros deudores
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

IV.

a)
b)
2.
3.
III.
IV.
V.
VI.

TOTAL ACTIVO

0,00
0,00
0,00
0,00
20.785,65
0,00

0,00
0,00
134,11
0,00
0,00
0,00
20.651,54
20.785,65

SIT.PASSIU- BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-19
ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL

A)

PATRIMONIO NETO

A-1)
I.
1.
2.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
A-2)
A-3)

Fondos propios

7.922,18

Capital

0,00

Capital escriturado

0,00

(Capital no exigido)

0,00

Prima de emisión

0,00

Reservas

3.198,38

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

0,00

Resultados de ejercicios anteriores

0,00

Otras aportaciones de socios

0,00

Resultados del ejercicio

4.723,80

(Dividendo a cuenta)

0,00

Ajustes en patrimonio neto

0,00

Subvenciones , donaciones y legados recibidos

0,00

B)
I.
II.
1.
2.
3.

PASIVO NO CORRIENTE

0,00

Provisiones a largo plazo

0,00

Deudas a largo plazo

0,00

Deudas con entidades de crédito

0,00

Acreedores por arrendamiento finaciero

0,00

Otras deudas a largo plazo

0,00

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo
plazo

0,00

IV.
V.
VI.
VII.

Pasivos por impuesto diferido

0,00

Periodificaciones a largo plazo

0,00

Acreedores comerciales no corrientes

0,00

Deuda con características especiales a largo plazo

0,00

C)

PASIVO CORRIENTE

I.
II.
1.
2.

Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo

12.863,47
0,00
13.609,44

Deudas con entidades de crédito

0,00

Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

3.

Otras deudas a corto plazo

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto
plazo

IV.
1.
a)
b)
2.
V.
VI.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

13.609,44
0,00
-745,97

Proveedores

0,00

Proveedores a largo plazo

0,00

Proveedores a corto plazo

0,00

Otros accreedores

-745,97

Periodificaciones a corto plazo

0,00

Deuda con características especiales a corto plazo

0,00
20.785,65

EXPLOTACIÓ - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31-12-19
ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmobilizado
9. Imputación de subvenciones de inmobilizado no financiero
y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmobilizado
12. Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones ,donaciones y legados de
carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Resto de ingresos y gastos

B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuestos sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

28.914,34
0,00
0,00
-200,00
71.812,44
-36.878,70
-58.924,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.723,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4.723,80
0,00

4.723,80

 Parada de Sant Jordi a Salt, abril 2019.
 Participació Fodamonfest, fira del voluntariat de Girona, juny 2019
 Participació Festa Major de Can Gibert del Pla, juliol 2019
 Participació Festes de Salt, juliol 2019
 Presentació pel·lícula documental 18+1 al cinema Truffaut de Girona, octubre 2019
 Projecció documental Sormila i els seus amics al Copihue de Girona, desembre 2019

Estem a l’expectativa de l’evolució de la Pandèmia Covid-19.

CONCEPTE

INGRESSOS
PREVISTOS

Donacions

7.000 €

Subvencions

90.000 €

Aportació socis

15.000 €

Crowdfounding

10.000 €

Venda objectes solidaris

4.000 €

Recaptació Festivals Solidaris

4.000 €
TOTAL

CONCEPTE

130.000 €

DESPESES PREVISTES

Funcionament

6.000 €

Despeses indirectes

1.000 €

Partida Projecte Goig

8.000 €

Partida Projecte Em construeixo

40.000 €

Partida Projecte Kaolack

2.000 €

Partida Projecte Reforçat

40.000 €

Partida Projecte Guelmim

2.000 €

Partida Projecte Baan Saan Rak

3.000 €

Partida Projecte Bobo Dioulasso

29.000 €
TOTAL

129.000 €

