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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011
PRESENTACIÓ
La Fundació ACSAR, organització sense ànim de lucre, neix el març del 2005, en entendre que
el fenomen de la immigració, col·lectiu vulnerable en la nostra societat, i en un sentit més
ampli, la gestió de la diversitat necessiten un debat coherent i conseqüent en matèries com
drets de ciutadania, drets socials i econòmics, finançament de les polítiques públiques,
models d’integració i de reconeixement social, dret al vot, etc. Tots aquests aspectes
contenen un inqüestionable potencial de cohesió i de redefinició de les estructures socials i
polítiques.
Amb aquesta finalitat i amb la voluntat de ser un referent a Catalunya, la Fundació ACSAR
desenvolupa les seves activitats per contribuir, propiciar, potenciar, sensibilitzar i difondre
aquest discurs sociopolític, resultat de les transformacions socials que caracteritzen la
societat diversa i canviant en què vivim.
Tres eixos constitueixen l’àmbit temàtic de la Fundació: Immigració i Ciutadania, Gestió de la
Diversitat i Dret d’Asil. Actualment l'entitat articula la consecució dels seus objectius a través
de 5 línies de treball:
 Política catalana, espanyola i europea d’immigració i ciutadania.
 Polítiques i gestió pública de la diversitat.
 Interculturalitat.
 Integració i ciutadania.
 Refugi i asil.
Durant el 2011 la Fundació ha impulsat i realitzat un conjunt d’activitats encaminades a
contribuir a l’estudi, desenvolupament i execució en matèria de polítiques públiques, gestió
de la diversitat, ciutadania i dret d’asil, especialment dirigit a l’àmbit local. Activitats que de
manera resumida exposem a continuació.

TREBALLS D’INVESTIGACIÓ
CONVENI AJUNTAMENT DE BARCELONA
“PORTAL SIG (SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA) DE LA IMMIGRACIÓ A
BARCELONA”.
En col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona (Àrea de Benestar i Cohesió Territorial) i la
Universitat de Barcelona (Laboratori de Cartografia de la Facultat de Geografia i Història).
Actualització del Portal de la Immigració, mapa interactiu de lliure accés amb informació
sobre la realitat migratòria de la ciutat.

OBSERVATORI DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES LOCALS D’IMMIGRACIÓ.
Subvenciona la Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General.
Inici: octubre 2011
PROJECTE INTERMAP
Davant l’atomització generalitzada del teixit associatiu i la falta de coordinació, de
coneixement mutu i de col.laboració, per tant un malbaratament de les subvencions
públiques, el PROJECTE INTERMAP pretén ser una plataforma geosocial dirigida al foment del
diàleg inter-associatiu.
Amb un ventall d’aplicacions pensades i desenvolupades per tal de de facilitar el intercanvi
de coneixements i d’informacions, aquest projecte s’inicialitzarà a Barcelona i voltants sota el
tema de la interculturalitat. Posteriorment s’anirà desplegant per tot el territori abastant
totes les temàtiques del tercer sector.
El PROJECTE INTERMAP és una aplicació pensada per ordinadors i dispositius mòbils. Vol ser
una plataforma geosocial dirigida a fomentar la col.laboració i el treball en xarxa a nivell
associatiu.
Concretament INTERMAP permet als seus usuaris (associacions, fundacions, ONG’s...):
 Compartir perfils d’usuaris: per donar a conèixer la pròpia organització i conèixer millor
altres associacions (productes, serveis, projectes, interessos...).
 Constituir grups d’usuaris per afinitats:
o Per estalviar recursos i multiplicar competències (per ex. pas previ a una possible
col.laboració o fusió d’entitats...).
o Per analitzar els seus punts forts (per comparació) i ser capaç d’especialitzar-se.
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o

Per ser capaç d’elaborar un discurs col·lectiu i estratègies de comunicació
relatives a l’activitat.
 Informar sobre les pròpies activitats: difusió de l’agenda, dels treballs de recerca,
projectes..., estar informat de les activitats de la resta d’entitats del sector i ser capaç de
proposar sinergies, apropaments o simplement donar consells.
 Geolocalitzar elements d’interès i compartir-los: aquests elements poden ser punts
(associacions, biblioteques, bars, botigues...), línees (carrers, itineraris...) o polígons
(parcs, illa d’edificis..) i compten amb una etiqueta informativa apta per rebre dades
alfanumèriques (text) i multimèdia (so, imatge). Gràcies a aquesta aplicació, un
coneixement específic (una temàtica) pot relacionar-se amb tot un teixit urbà a través
d’un treball en xarxa: per acumulació d’experiències pròpies i de vivències
(crowdsourcing).
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ACTIVITATS
MICROPROJECTES
Inici: 2006
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació ACSAR, per el
programa de Microprojectes. Per aquest exercici la Diputació ha atorgat una subvenció per
un import de 130.000 €. a la Fundació destinada a finançar el programa d’actuació per donar
suport en matèria de formació a dirigents d’entitats socials, veïnals o voluntàries que
realitzen activitats relacionades amb la immigració, i per a la constitució d’un fons econòmic
per donar suport als microprojectes que les entitats presentin a la pròpia Fundació i/o als
ajuntaments membres de la xarxa Local per la Diversitat i la Ciutadania que promou la
Diputació de Barcelona. D’aquesta quantitat, 120.000 € son pel fons de suport a projectes i la
resta pel desenvolupament del programa.
Degut a la crisi actual, les entitats han d’afrontar situacions de gran dificultat econòmica per
les retallades en les subvencions públiques. Per tant, més que mai, aquest projecte és de vital
importància alhora que subvenciona, amb petites aportacions, activitats que d’altra banda
no és durien a terme.
En el que va d’any s’han presentat 71 microprojectes, 45 dels quals han estat aprovats amb
una subvenció mitjana de 1.400 €, 8 desestimats i 18 per avaluar.
A fi de que un nombre més gran d’entitats es puguin beneficiar d’aquest fons econòmic s’ha
cregut convenient disminuir la quantitat aprovada i distribuir-la de forma més
equitativament possible.
Gran part dels projectes presentats corresponen a entitats de la ciutat de Barcelona,
distribuint-se la resta per diferents municipis de la província de Barcelona, sobretot de l’Àrea
Metropolitana.
Estudiats els projectes podem observar les diferents necessitats que es troben als barris,
municipis, associacions (tant de veïns com d’immigrants) els quals tenen models
d’intervenció i d’acció diferents segons diferents àmbits com la:




Joventut. Promoció social de l’adolescència i de la joventut i actualment una gran
preocupació en quant a l’atur.
Acció social. Activitats sobre la Interculturalitat, convivència i la diversitat, així com la
promoció i atenció a les persones i la inclusió social.
Dones. Projectes dirigits exclusivament a l’atenció i promoció de la dona,
prioritariament en l’ambit de l’educació de la dona immigrant, salut i violència de
gènere.
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Participació i associacionisme. Activitats relacionades en afavorir la participació dels
ciutadans, col·laborar per una bona interrelació entre ciutadans nouvinguts i
autòctons, en enfortir les seves estructures i el foment de la cultura popular i
tradicional.
Cultura. Fomentar la difusió d’iniciatives artístiques i la cohesió social a través
d’iniciatives culturals.
Esports. Activitats dirigides a la pràctica de l’esport com a foment de la convivència,
adquisició de valors i mantenir els nens i nenes ocupats part del seu temps d’oci.
Formació. Proporcionar eines de formació específica per l’accés al món laboral de
persones nouvingudes, informàtica, català i castellà...

XARXA LOCAL DE DINAMITZADORS/RES D’ENTITATS.
Setembre de 2010 a setembre de 2011
Projecte en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania i el
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Les entitats s’enfronten amb importants dificultats de base ja sigui per la manca de formació
dels seus membres, per la poca disponibilitat horària, pel desconeixement dels protocols de
funcionament de la societat d’acollida o dels procediments de tramitació,... tot plegat,
contribueix a la debilitació d’un teixit associatiu molt vàlid per a facilitar el procés
d’incorporació de les persones nouvingudes a la societat, fomentar-ne el sentiment de
pertinença, la participació i, alhora, la canalització de demandes. Alhora, el projecte pretén
generar sinèrgies amb la resta d’agents que interactuen en el territori.
El projecte pretén crear una xarxa local de dinamitzadors/res d’entitats que actuïn com una
figura de suport a les associacions, essencialment les formades per persones immigrades,
atesa la seva major fragilitat.
L’àmbit sobre el que és vol intervenir és el municipi, el barri. L’ajuntament, com a institució
de proximitat, treballa amb la voluntat d’afavorir la cohesió social i la convivència ciutadana
al municipi.
La implicació de la Fundació ACSAR en aquest projecte ha estat:




Seleccionar els professionals a contractar en el projecte, conjuntament amb el SOC i la
Diputació de Barcelona.
Contractació i seguiment contractual dels dinamitzadors/res
Impartició de la formació inicial.
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Participació en la implementació, desenvolupament i avaluació del projecte.

Aquest projecte ha finalitzat el setembre d’enguany.

Valoració del projecte
Per tal de valorar el projecte així com l’estada dels dinamitzadors/res d’entitats als
ajuntaments es va elaborar i passar un qüestionari de valoració als i a les referents
tècnics/ques municipals i als dinamitzadors/res d’entitats contractats a tal efecte.
D’entre els tècnics de referència apuntar que un 92% valoren positivament l’estada del
dinamitzador al municipi. Concretament, un 53,8%, com a positiva i un 38,5% com a molt
positiva. D’aquests, en 12 dels 13 casos, consideren que les tasques desenvolupades s’han
ajustat al pla de treball previst inicialment. Tot i així, en un 54% dels casos s’han introduït
modificacions o s’ha replantejat el pla de treball inicial, ja sigui per ampliar-lo a noves
temàtiques o per adaptar-lo al perfil tècnic del candidat. Un 84,7% dels tècnics entrevistats
valoren positivament el suport ofert per la Diputació de Barcelona (concretament, un 46,2%
com a positiu i un 38,5%, com a molt positiu). Els espais més ben valorats són les tutories
mensuals de seguiment, on un 92,3% consideren que han estat molt profitoses, les visites al
territori (un 100% les valora positivament) o el període de formació inicial.
Pel que fa als dinamitzadors/res d’entitats el 100% valora positivament la seva estada al
municipi (d’aquests, un 30% la valora com a positiva, i un 70% com a molt positiva). Des d’un
punt de vista qualitatiu, els dinamitzadors/res d’entitats, han valorat tant els aprenentatges
adquirits, com la tasca desenvolupada al municipi.
Respecte a la valoració general del projecte efectuada pels dinamitzadors, la Diputació obté
un 4,46 sobre 5, seguida de l’Ajuntament amb un 4,31 i de la Fundació ACSAR, amb un 4.
Una vegada finalitzat el projecte, a 13 de setembre s’ha signat un contracte menor amb el
Tinent d’alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme de l’Ajuntament de l’Hospitalet
per a la contractació del servei d’assistència tècnica pel projecte de dinamització d’entitats
locals per tornar a contractar els dos professionals assignats en aquest Ajuntament.

RECOLLIDA I SISTEMATITZACIÓ DE DADES
Treballs de recollida i sistematització dels recursos municipals en l’àmbit de la diversitat i
ciutadania pels municipis de la província de Barcelona per a la creació de l’Observatori de la
Diversitat.
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S’ha creat una base de dades a fi de recollir tota la informació sol·licitada: base de dades de
l'Observatori de la Diversitat.
Característiques de les dades
Els recursos recollits són els nombrats a continuació:









Categoria 1: Oficina d'atenció al ciutadà central.
Categoria 2: Oficina d'atenció al ciutadà en cadascun dels districtes.
Categoria 3: Punts d'informació per a joves.
Categoria 4: Centres cívics (municipals).
Categoria 5: Serveis Socials (municipals).
Categoria 6: Servei d'atenció a l'immigrant.
Categoria 7: Oficines d'habitatge (municipals).
Categoria 8: Punts d'informació i atenció a la dona (SIAD surten al gencat.net).
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PUBLICACIONS
“VIII SEMINARI IMMIGRACIÓ I EUROPA: La gestió de la convivència: en crisi?”
Abril 2011 a octubre 2011
Edició i publicació de les ponències dels participants del VIII Seminari Immigració i Europa
realitzat l’any 2010.
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JORNADES
IX SEMINARI SOBRE IMMIGRACIÓ I EUROPA.
Data: Barcelona, 25 de novembre de 2011.
Organitza: Diputació de Barcelona, Àrea d’Atenció a les Persones, Fundació ACSAR i Fundació
CIDOB.
Europa té la taxa de fertilitat més baixa del món i el percentatge de població vella més alt. Si
continuem aquesta dinàmica assistirem a un fort descens de la població, i això portarà la
caiguda de la competitivitat i la insostenibilitat del sistema de benestar de què gaudim. Les
diferents institucions internacionals afirmen que la població d'origen immigrant no ha de ser
vista com un problema, sinó més aviat com el recurs per a la viabilitat d'Europa. Aquestes
reflexions ens han de permetre entrar en un debat sobre el paper de la immigració en el
futur d'Europa; és a dir, en la planificació estratègica d'un model de societat comuna.
Reflexió sobre la necessitat de desenvolupar processos de captació i de retenció d'èxit; ho
que significa oferir almenys dues condicions sine qua non a la població de origen estrangers
que decideixen instal·lar-se de forma duradora als nostres països: L'accés a una ciutadania
plena i l'accés a la igualtat d'oportunitats i de condicions en el mercat de treball.
Exposicions realitzades:
1. CONFERÈNCIA INAUGURAL a càrrec de Reiner Klingholz, director de l’Institut per a la
Població i el Desenvolupament de Berlín.
2. CIUTADANIA LOCAL I PARTICIPACIÓ PÚBLICA I POLÍTICA.
Conferencia: “Ciutadania i Participació en Temps de Canvi”, impartida per Joan Subirats,
(Catedràtic de Ciència Política i Investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques.
Universitat Autònoma de Barcelona).
Taula 1: Sylvain Besch, Responsable del Centre d’Estudis i de Formació interculturals i
Socials, CEFIS, Miquel Esteve, Comissionat de l’Alcaldia de Barcelona per a la Immigració i el
Diàleg Intercultural, Laura Morales, Professora de Ciència Política a la Universitat de
Leicester, Gaëlle Patin Laloy, responsable del Programa Comunitats Asiàtiques, Casa Àsia.
Ha moderat el debat, Fabien Pelissier, director d’investigació de Fundació ACSAR.
3. CIUTADANIA I EMPRESARIAT LOCAL.
Conferencia: “Ciutadania inclusiva dins l’àmbit local”, impartida per Carlota Solé i Puig
Catedràtica de Sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, Universitat
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Autònoma de Barcelona. Directora del Grup d’Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques,
GEDIME.
Taula 2: Lam Chuen Ping, empresari i President de la Unió d’Associacions Xineses de
Catalunya, Jordi Gutiérrez, Secretari General de Federació d’Autònoms Dependentes de
CCOO (TRADE-CCOO), Salvador Duarte, President de la Confederació de Treballadors
Autònoms de Catalunya CTAC (UGT).
Ha moderat el debat, Gaëlle Patin Laloy, responsable del Programa Comunitats Asiàtiques,
Casa Àsia.
4. CIUTADANIA I EMPRESARIAT TRANSNACIONAL.
Taula 3: Ferran Camas Roda, Catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social. Universitat de
Girona. Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona,
Rafael Más i Solanes, Director Serveis Corporatius, Applus IDIADA Group, Eduard Sagarra,
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, soci de Roca Junyent.
Ha moderat el debat, J.A Cabanillas, Director de la Fundació ACSAR.

ESPAI PÚBLIC I DIVERSITAT. PROBLEMES ACTUALS DE LA REGULACIÓ DELS LLOCS DE
CULTE I EL VEL INTEGRAL. EUA I CATALUNYA, UNA VISIÓ COMPARADA.
Data: Barcelona, 30 de desembre de 2011.
Organitza: Facultat de Dret (UB) i Fundació ACSAR amb la col.laboració del Consolat General
dels Estats Units d'Amèrica.
El grau de complexitat i pluralitat de les societats actuals no té res a veure amb el que ens
havíem imaginat no fa gaires anys. La gestió pública desplegada per atendre les urgents
necessitats derivades d'aquest pluralisme social no té només un efecte immediat, sinó que
ret compte de la manera que ens imaginem el nostre futur i la relació amb la resta del món.
En aquest context, proposem dos temes com a objecte d'estudi: la regulació dels llocs de
culte i el vel integral, en un marc més ampli de gestió pública de la diversitat, en general, i de
la religiosa en particular.
I pensem que fer-ho per mitjà d'un estudi comparat de les societats nord-americana i
catalana ens aporta una perspectiva enriquidora.
Obertura:
Han intervingut:
Sr. Xavier Puigdollers, Director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Juli
Ponce, Professor Titular de Dret Administratiu (acreditat per a Catedràtic) i Vicedegà de la
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Facultat de Dret de la UB. Sr. Greggory D. Crouch, Cònsol General dels EUA. i Sr. José
Antonio Cabanillas, President Fundació ACSAR.
Exposicions realitzades:
1. Conferència: “ Diversitat religiosa als EUA i Europa. una visió comparada” a càrrec del Sr.
Eric Treene, Assessor especial per a Discriminació Religiosa, Departament de Justícia dels
EUA, divisió de Drets Civils.
2. Taula rodona sobre “La regulació dels llocs de culte i el vel integral”. Han intervingut:
Sr. Santiago Vidal, Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. Sr. Guillem Correa,
Secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya. Sr. Mohammad Iqbal, Camí per la Pau i
el Sr. José Antonio Cabanillas, Director Fundació ACSAR.

DIVERSITAT RELIGIOSA
Grup d’experts.
Reunions periòdiques d'un grup de treball sobre la diversitat religiosa. La Fundació ACSAR hi
participa al coincidir algun dels seus objectius en la proposta de diferents programes per a la
convivència social, tenint en compte el factor religiós, la gestió i la mediació de conflictes.

OBSERVATORI DEL PLURALISME RELIGIÓS A ESPANYA.
Presentació pública el 5 de juliol de 2011.

Iniciativa del Ministeri de Justicia, la Federación Española de Municipios y Provincias i la
Fundación Pluralismo y Convivencia, amb la participació activa de la Fundación ACSAR.
Per una banda, l’Observatori pretén ser una eina de transferència del coneixement per la
gestió pública de la diversitat religiosa. Té com objectiu principal orientar a les
Administracions Públicas en la implementació de models de gestió ajustats als principis
constitucionals i al marc normatiu que regula l’exercici al Dret de Llibertat Religiosa a
Espanya. Per altra, un portal de referència per investigadors i en general, per qualsevol que
necessiti o vulgui apropar-se a les diferents vessants del pluralisme religiós.
La Fundación ACSAR està inclosa al “Directorio de Investigación y docencia”.
Manual de bones pràctiques de Gestió de la diversitat religiosa:
conveni subscrit amb la Fundación Pluralismo y Convivencia, la Universitat de Barcelona i en
col·laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
Inici 2010 i finalitzada i publicada el juliol de 2011.
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Guia específica dedicada a “Llocs de culte, ciutats i urbanisme. Guía de suport a la gestió
pública de la diversitat religiosa”.
Conveni subscrit amb la Fundación Pluralismo y Convivencia, la Universitat de Barcelona i en
col·laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
Inici 2010 i finalitzada i publicada el juliol de 2011.
Curs: Gestió pública de la diversitat religiosa: com aplicar-la al meu municipi.
Organitzat per l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i amb la
col·laboració de la Fundació Acsar, la Fundación Pluralismo y Convivencia i la FEMP
(Federación Española de Municipios i Províncies).
Dies: 3 i 10 de maig de 2011.
Curs d’estiu: “LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA: LOS RETOS DEL PLURALISMO RELIGIOSO”.
Universitat Pablo de Olavide. Centro Olavide en Carmona.
Participació del director de la Fundació a la taula rodona: : “Gestión de la diversidad cultural
y religiosa en el ámbito estatal, autonómico y local”.
Del 12 al 16 de setembre.
Curs: “Gestión pública de la diversidad religiosa”.
Organitzat per el Departament de “Justicia y Administración Pública” del Govern Basc. Bilbao,
Dies: 10 i 11 de novembre de 2011.
Participa en la conferencia sobre “Principios generales para la gestión municipal de la
diversidad religiosa”

OBSERVATORI SOBRE LA INTEGRACIÓ LOCAL A CATALUNYA
Reunió d’experts sobre el tema ““LA IMMIGRACIÓ I LES ELECCIONS LOCALS DE 2011”.
Dia: 29 d’abril de 2011
Conjuntament amb la Fundació Pi i Sunyer, l'Institut de Dret Públic, i la Diputació de
Barcelona.

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA I LA FUNDACIÓ ACSAR
Desenvolupar assessorament en temes relacionats amb la immigració i la ciutadania,
realització d’informes i estudis, i la realització de programes de formació en matèria
d’immigració i ciutadania dirigits a les Entitats i tècnics municipals.
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De moment s’ha contractat a una persona: Ligia Gisella Castelo Pico, amb un contracte a
temps parcial al 70%, des del 2 de maig de 2011 a 31 de gener de 2012.

AGRAÏMENTS
Tots aquests projectes han estat realitzats gràcies a les subvencions atorgades per:
-

Diputació de Barcelona:
Àrea d’Igualtat i Ciutadania / Àrea d’Atenció a les Persones i
Àrea de Presidència.
Ajuntament de Barcelona: Àrea d’Acció Social i Ciutadania.
Fundació CIDOB.

I la col.laboració de:
- Casa Asia
- Consolat General dels Estats Units d'Amèrica

Barcelona, 4 de desembre de 2011
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS - 2011 -

Import net de la xifra de
negocis
Aprovisionaments
Altres ingressos de l'explotació
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
RESULTAT FINANCER
EXCEDENT DE L'EXERCICI

460.635,53
-857,75
375,76
-383.359,33
-218.449,40
-15.080,61
-156.735,80
937,65
-161,84
775,81
-156.000,09
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BALANÇ DE SITUACIÓ - 2011 ACTIU
A) ACTIU NO
CORRENT
Immobilitzat intangible
Desenvolupament
Aplicacions informàtiques
Amortització acumulada
immobiltzat intangible
Immobilitzat material
maquinaria
Utillatge
altres instalacions
Mobiliari
Amortització acumulada
immobiltzat material
Inversions financeres a
llarg termini

33.467,82
1.033,14
19.720,00
10.324,00
-29.010,86
2.434,68
148,18
8.074,00
1.219,04
2.973,26
-9.979,80
30.000,00
30.000,00

Dipòsit a llarg termini
B) ACTIU
CORRENT

148.544,75
56.156,02

Deutors comercials
Clients per vendes i prestació de
serveis
Altres deutors

6.186,02
49.970,00

Inversions financeres a
curt termini

0,00
0,00

Inversions financeres a curt termini
Efectiu i altres actius
líquids
Caixa
Bancs

TOTAL ACTIU

92.388,72
110,61
92.278,11

182.012,57
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PATRIMONI NET I
PASSIU
A) PATRIMONI NET
Fons propis
Capital social
Excedent exercicis anteriors
Excedent de l'exercici
B) PASSIU NO
CORRENT
Deutes a llarg termini
Deutes amb entitat de crèdit
C) PASSIU CORRENT

841,44
841,44
841,44
82.757,26
4.574,66
200,00

Previsions a curt termini
Deutes a curt termini
Acreedors comercials i
altres comptes pendents
Proveedors
Acreedors per prestació de
serveis
Remuneracions pendents de
pagament
Hisenda Pública, acreedora
per conceptes fiscals
Seguretat Social, acreedora
Periodificació
Ingressos anticipats

TOTAL
PATRIMONI NET I
PASSIU

98.413,87
98.413,87
30.000,00
224.413,96
-156.000,09

77.982,70
56.150,00
1.379,80
-183,13
14.683,30
5.952,63
0,00
0,00

182.012,57
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