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1.  ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
 La FUNDACIÓ PRIVADA ADA, PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ADIVASIS  fou 
constituïda l’any 2006 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. És una 
fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 La Fundació durant aquest exercici ha col·laborat en diverses activitats amb la finalitat de 
complir amb els fins socials. 
 

Les activitats que ha realitzat la Fundació durant l’exercici 2016-17 han estat: 
 

a) Ajuts a projectes de desenvolupament del poble adivasi de l’Índia: 
 

Projecte Panvel i Roha  2015-2018  
 
ONG responsable: Janhit Vikas Trust  
Responsable: Fr Nazareth Gonsalvez  
Duració: 3 anys. Març'15-Març'18  
Beneficiaris: 5.000 kathkaris i thakurs.  
 
Descripció: 
 
 El principal objectiu és l’empoderament dels grups tribals. Per aquest motiu. Es duran a 
terme diferents activitats: A) formació de Self Help groups- grups d’autoajuda que es 
troben regularment. B) formació de treballadors socials. C) visites de seguiment dels 
coordinadors i dels treballadors socials de cada poble. D) empoderament d’homes i 
dones a través de trobades, tallers, etc.. F) formació als líders locals per tal de 
reivindicar els seus drets bàsics. G) trobades amb els pares que porten els fills a 
l’escola. H) fomentar la medicina natural tribal a base de plantes medicinals. I) 
Assessorament i suport de la població local per tal de beneficiar-se de les mesures 
governamentals implementades per a la població adivasi. 
 
Import 9.213,23 euros 
 
Projecte Vasai - Jivhalla Assumption Social Center 2 

ONG responsable: Society of Assumption. 
Responsable: Mary Joseph. 
Duració: 3 anys. Març 2015 - Març 2018. 
Beneficiaris: 750-1.000  
 
Descripció:  

 
El principal objectiu és l’empoderament de la comunitat adivasis, posant especial 
èmfasis en l’educació, el paper de la dona, enfortir les organitzacions comunitàries per a 
reivindicar els seus drets i promocionar la salut (des dels aspectes tradicionals fins al 
sistema de salut públic modern). 
  
Per aconseguir aquests objectius es duran a terme diferents projectes com: formació en 
coneixements informàtics i d’anglès, organització de tallers sobre recursos legals, 
lideratge, enfortiment dels Self Help Groups, autoestima, desenvolupament de 
capacitats, organització de programes per a la generació d’ingressos (horta, sastreria, 
artesania, aus de corral) i organització de campaments mèdics.   
 
Import: 10.600€/any  

Projecte Nashik 

ONG responsable: Prabodhan Seva Mandal (MPSM) 
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Responsable: Fr. Wendell D'Cruz, S.J. 
Lloc: A les comarques de Dindori, Surgana, Peth i Trimbak, del districte de Nashik, i a la 
comarca de Mokhada, al districte de Thane. 
Durada: 3 anys (octubre 2013- octubre 2019) 
Beneficiaris: 160 nens i nenes. 
 
Descripció: 
 
 La ONG Maharashtra Prabodhan Seva Mandal treballa al voltant d'una población de 
2.000 persones. A part del manutenció dels nens i nenes, s'organitzen clases de reforç i 
classes d'informàtica. Una de les tasques més importants d'aquesta ONG consisteix en 
el disseny i la edició de material educatiu destinat a mestres i assistens socials, 
d'aquesta i altres comunitats. 
 
Import 9.000,00 euros. 
 

Projecte Kolad 2013-16 
 
ONG responsable: Institute of Social Service  
Responsable: Ms Margaret Britto  
Duració: 3anys (octubre 2013- octubre 2016) 
Beneficiaris: 3500 adivasis de 20 poblats diferents  
 
Descripció:  
 
El principal objectiu d'aquest projecte és l'empoderament dels adivasis, i concretament 
de les dones adivasis a través de 21 SHG (Self Help groups), grups de dones on 
s'organitzen tallers sobre educació, salut, fitoterapia, programes governamentals, drets 
tribals, etc... 

Import 5.250,00 euros 

Projecte Mahad 

ONG responsable: Jankalyan Trust  
Responsable: Fr Barthol Dominic Machado  
Duració: 3 anys (octubre 2013- octubre 2019). Ampliat termini que era octubre de 2016 
Beneficiaris: 55-70 nens Kathkaris  
 
Import total: 9.000€/any. A Partir de gener del 2017 s’ha incrementat l’ajut de 7.800 
€/any a 9.000€/any i ampliat el període de l’ajut fins octubre de 2019 (pressupost anual 
del projecte és de 30.000€)  
 
Descripció:  
 
Manutención de 55-70 joves Kathkaris que es troben escolaritzats a l'escola  pública de 
Mahad. A l'internat es duen a terme clases de reforç, així com activitats culturals i 
esportives. 
 
Import 8.100,00 euros  

Projecte Ashagad 

ONG responsable: Premdaan Convent 
Responsable: Sr.Veronica Tuscano 
Durada: 3 anys. (octubre 2013- octubre 2019). Ampliat termini que era octubre de 2016 
 
Descripció:  
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Els objectius del programa són:  
 
a) La reducció de la mortalitat materno infantil  
b) Programa de sensibilització i prevenció del SIDA i altres malalties transmissibles.  
Aquests objectius es volen aconseguir mitjançant la creació d'una consulta mòbil, que 
facilitarà l'accés al sistema sanitari als pobles més allunyats, on els seus habitants tenen 
problemas d'accés a les consultes mediques dels pobles més propers.  
 
A més a més s'organitzarà una reunió de carácter festiu, amb una freqüència anual, per 
tal de promocionar la salut.. 
 
Import 6.400,00 euros. 

Projecte Tala 
 
ONG responsable: Janseva Society Tala 
Responsable: Fr. Cosmos Ekka 
Duració: 3 anys. Març 2015-Març 2018 
Beneficiaris: 5000-8000 
 
Descripció: Els principals objectius del nostre projecte son crear oportunitats laborals i 
promoure un desenvolupament sostenible, frenar els processos migratoris, motivar a la 
població per participar en els programes governamentals i sensibilització sobre temes de 
salut i sobre els efectes adversos dels matrimonis infantils. Les principals activitats que 
es desenvoluparan al llarg d’aquests tres anys són: a) formació i enfortiment dels Self 
Help Groups. B) Formació en lideratge, autogovern, documentació. C) Infermeria i 
plantació arbres. D) Cria i pastura de cabres i gallines. E) Cultivar terrenys erms.  

Import 6.000,00 euros. 

 
Projecte Karazgaon – Internat 
 
ONG responsable: Nirmala Institute - Internat de Nirmala. 
Responsable: Directora de Nirmala Insitute Ms.Philimena Vas. 
Responsable del projecte Ms. Clera Gonsalvez. 
Duració: 3 anys. Març 2015-Març 2018. 
Beneficiaris: Primer any: 250 Segon any: 275 Tercer any: 300 
  
Descripció: 
 
El principal objectiu és la escolarització dels adivasis, tant nens com nenes, i la 
implementació d’una educació que els hi permeti el seu empoderament. El nostre 
mètode educatiu està enfocat en el creixement holístic dels estudiants, per la millora de 
la seva autoestima i el desenvolupament de les capacitats de lideratge. 
  
Al llarg de l’any duem a terme cursos de: disseny de moda, programació, anglès, art 
Warli, formació de mestres per a l’escola pre-primària, tallers per a la direcció de 
negocis, tallers per a formació de guàrdies de seguretat, etc.. Per tal de fomentar la 
cultura tribal es duen a terme competicions de dansa entre els diferents instituts, 
exposicions sobre medicina tradicional, etc..  
 
Import 15.300,00 euros 
 
 

b)  Activitats de sensibilització i captació de fons 
 

Edició d’un butlletí on s’informa de la problemàtica de la comunitat adivasi i dels projectes 
que s’executen 
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Edició i manteniment de la pàgina web www.adivasis.org 
 
Diverses trobades, exposicions i concerts que es detallen a la memòria d’activitats 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

Imatge fidel 
 
 Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació i es 
presenten d’acord amb el Pla General de Comptabilitat, de forma que mostren la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. Aquests comptes anuals, han estat 
formulats pel Patronat, i se sotmetran a l’aprovació del Patronat. 
 
 No s’han produït raons excepcionals per les quals no s’hagin aplicat les disposicions legals en 
matèria de comptabilitat per presentar la imatge fidel. 
 
 No cal incloure informació complementària a la que faciliten els estats comptables i la present 
memòria que integren aquests comptes anuals, ja que segons el Patronat de l’Entitat són 
suficientment expressius de la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l’entitat. 
 

Principis Comptables 
 

Tant en el desenvolupament dels procediments comptables de l’exercici, com en la 
confecció d'aquests comptes anuals, no s’ha deixat d’aplicar cap principi comptable obligatori dels 
mencionats en el Pla General de comptabilitat. 

 
No ha estat necessari l’aplicació de principis facultatius diferents als obligatoris. 

 
Comparació de la Informació 

 
No s’ha modificat l’estructura del balanç ni del compte de resultats de l’exercici anterior 

 
3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
 Aquest exercici s’ha tancat amb un resultat negatiu de 39.024,37 euros 
 
 S’han utilitzat excedents pendents d’aplicació d’altres exercicis. 
    
4. NORMES DE VALORACIÓ 
 
Criteris comptables aplicats en relació amb les següents partides: 
 
Immobilitzat intangible: 
No hi ha immobilitzat intangible. 
 
Béns integrants del Patrimoni Històric: 
No existeixen béns integrants del Patrimoni Històric 
 
Immobilitzat material: 
No hi ha immobilitzat material. 
 
Inversions Immobiliàries: 
No existeixen inversions immobiliàries. 
 
Arrendament financer: 
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No hi ha bens en arrendament financer. 
 
Permutes: 
No n’hi ha 
 
Actius i Passius financers: 
Els actius financers i els passius financers es valoren a cost amortitzat. 
 
Existències: 
No hi ha existències. 
 
Impost sobre beneficis: 
La societat estableix l’impost de societats sobre la base del seu benefici comptable ajustat amb 
aquells conceptes que siguin necessaris per arribar a la base imposable i tributable sota els termes 
exigibles pel RIS. 
 
Ingressos i despeses: 
En el registre dels ingressos i les despeses s’ha tingut en compte el principi de correlació, no 
compensació, prudència valorativa i meritació. 
 
Provisions i Contingències: 
No s’han fet dotacions per a cap tipus de provisions. 
 
Elements Patrimonials de naturalesa mediambiental: 
No n’hi ha. 
 
Despeses de personal: 
No n’hi ha. 
 
Subvencions, donacions i llegats: 
Les subvencions rebudes s’han imputat al benefici com un ingrés. 
 
Transaccions entre parts vinculades: 
No n’hi ha. 

 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE 
 

Aquest compte no ha tingut moviment durant l’exercici. 
 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 

La fundació no posseeix cap inversió immobiliària. 
 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 

No hi ha béns de Patrimoni Històric 
 

8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 

No hi ha arrendaments financers. 
 

9. ACTIUS FINANCERS 
 
No hi ha actius financers 
 

10. PASSIUS FINANCERS 
 

No hi ha passius financers 



FUNDACIÓ PRIVADA ADA, PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ADIVASIS 

MEMÒRIA 2016-2017 

6 
 

 
11. FONS PROPIS 
 

No hi ha hagut cap moviment durant l’exercici a cap de les partides dels fons propis. 
 
12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

No hi ha hagut cap moviment durant l’exercici 
 

13. INGRESSOS I DESPESES 
 

DESPESES 
 
Ajuts concedits (veure descripció activitats)............. 71.863,23 euros 
 
Projecte Panvel i Roha .......................   9.213,23 
Projecte Vasai ....................................  10.600,00 
Projecte Nashik ...............................       9.000,00 
Projecte Kolad-Tara 2014-16.............     5.250,00 
Projecte Mahad ................................      8.100,00 
Projecte Ashagad...............................     6.400,00 
Projecte Tala ....................................      6.000,00 
Projecte Karazgaon.............................  15.300,00 
 
Despeses projectes...........................................................2.400,00 euros 
 
Despeses col·laboradors..........................................   2.400,00  
 
Altres despeses  ...............................................................3.090,83 euros 
  
Comissions bancàries i serveis bancaris  ................  1.080,97 
Publicitat, propaganda i relacions públiques ..........   1.633,64 
Web, despeses relacionades amb Internet ............      276,22 
Material oficina, correu, i despeses diverses .............     47,50 
Altres tributs .............................................................        52,50 
 
Total despeses 77.354,06 
 

Les comissions bancàries (1.080,97) son les inevitables per poder fer les transferències a 
l’extranger i cobrar rebuts. 
 
Despeses col·laboradors: dietes i desplaçaments per visites als projectes del nostre 
col·laborador Macario Fernandes que visita 2 cops/any cada projecte. Despeses que s’han 
de repercutir en els projectes. 
 
Les despeses de Publicitat,propaganda i relacions públiques corresponen a l’edició, 
impressió i enviament del butlletí de la fundació  
 

INGRESSOS 
 
Donacions periòdiques   37.944,69 
Ingressos de promocions i patrocinador 1,72  
Ingressos financers.....................................................      383,28   
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Total ingressos 38.329,69 
 
Les despeses pròpies de funcionament sumen 3.090,83 €. Es a dir, el 8,06 % dels 
ingressos son despeses de funcionament. Respecte a les despeses el 96% es 
destinin als projectes 
 
  

14. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 
FUNDACIONALS 

 
 

Fons Fundacional 
 

 La dotació de la Fundació esta composada inicialment per la quantitat de 30.000,00 euros, 
havent estat aportades pels fundadors en el moment de la constitució 
 
Moviment de l’exercici 

 
Fons fundacional .............................................................. 30.000,00 euros 
Romanent (excedent exercici 2007)..................................... 20.224,97 
Excedents pendents d’aplicar en activitats fundacionals ..... 54.316,61  
Excedents negatius d’exercicis anteriors................................ -134,95 
Pèrdues de l’exercici...........................................................-39.024,37         
  

 Ingressos exercici 2016..........................    37.946,41 
 
 Despeses en finafiltat fundacionals..........  77.354,06 
 70 % dels ingressos .................................26.562,49 
   
  
15. ALTRE INFORMACIÓ 
 

PATRONS 
 
 No hi ha hagut canvis en la composició del patronat en aquest exercici. 
 
 
 SITUACIÓ FISCAL  
 
 Donada la naturalesa de l’entitat, aquesta es regeix pel Règim Fiscal aplicable a les 
entitats sense fins lucratius, contemplada al Reial Decret 1270/2003 de 10 d’octubre. En 
compliment d’allò establert a la Llei 49/2002, a continuació s’inclou a aquesta memòria la següent 
informació: 
 

Tots els ingressos i totes les depeses, de qualsevol mena, han estat imputats al resultat 
comptable de l’entitat. 

 
En quant a la base imposable de l’Impost sobre Societats, aquesta és cero, ja que tots els 

ingressos estan exempts d’aquest Impost. 
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RENDES RENDES NO
CONCEPTE EXEMPTES EXEMPTES
Ingressos per vendes i prestacions de serveis art. 7 9º 0,00
Ingressos per promocions i patrocinis art. 6 1ª a) 1,72
Subvencions art. 6 1ª c) 0,00
Donacions art. 6 1ª a) 37.944,69
Altres ingressos 0,00
          Ingressos arrendaments art.6 2º
          Altres ingressos de gestió art. 6 2º 0,00
Treballs efectuats per l'immobilitzat
Ingressos financers
          Dividends art.6 2º
          Ingressos Valors renda fixa art. 6 2º
          Altres interessos art. 6 2º 383,28
          Beneficis en inversions financeres art. 6 2º
Beneficis alienació d'immobilitzat art. 6 3º
Ingressos extraordinaris art. 6 3º 0,00
Ingressos d'altres exercicis art. 6 3º

TOTAL 38.329,69

 
 

Aquesta memòria forma part dels comptes anuals de l’exercici de 2016. 
 
Barcelona, 28 de maig de 2017 


