XARXA DE CONSUM SOLIDARI
MEMORIA. Exercici 2016
XARXA DE CONSUM SOLIDARI

BALANÇ DE SITUACIÓ SIMPLIFICAT A 31 DE DESEMBRE DE 2016
ACTIU

'PASSIU
NOTA

A) ACTIU NO CORRENT

2016

2015

NOTA

612,14

517,88

A) ATRIMONI NET
A-1) FONS PROPIS

I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

5

0,00

49,00

II. IMMOBILITZAT MATERIAL

6

612,14

468,88

10.508,14

(70.227,27)

(81.412,76)

(81.412,76)

(137.443,85)

11.185,49

56.031,09

87.494,69

91.920,90

87.494,69

91.920,90

D) PASSIU NO CORRENT

50.730,05

50.810,05

II. DEUTES A LLARG TERMINI

50.730,05

50.810,05

50.730,05

50.810,05

10

III. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS
3

A-2) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS I ALTRES
AJUSTAMENTS
1. Subvencions oficials de capital

2. Altres deutes a llarg termini

I. EXISTÈNCIES
II. USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES ACTIVITATS I
ALTRES COMPTES A COBRAR

2015

17.267,42

V. EXCEDENT DE L'EXERCICI

B) ACTIVO CORRIENTE

2016

11

8

428.006,95

630.894,93

C) PASSIU CORRENT

360.621,62

570.094,62

51.951,30

68.369,47

II. Deutes a curt termini

71.452,99

211.630,61

265.861,81

306.146,92

71.452,99

211.630,61

289.168,63

358.464,01

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
'6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les Administracions
Públiques

7

44.369,70

35.725,43

12

221.492,11

270.421,49

'VI. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

7

110.193,84

256.378,54

TOTAL ACTIU
428.619,09
Les notes de la Memòria adjunta son part integrant dels comptes anuals a 31 de Desembre de 2.016.

631.412,81

2. Altres deutes a curt termini

8

IV. CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A PAGAR

1. Proveïdors
2. Creditors varis
4 Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions
Públiques

8
8

83.817,23
197.417,48

86.916,24
263.802,02

12

7.933,92

7.745,75

5. Acomptes d'usuaris

8

'TOTAL PASSIU

0,00
428.619,09

631.412,81
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XARXA DE CONSUM SOLIDARI
MEMORIA. Exercici 2016
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT A 31 DE DESEMBRE DE 2016
Nota
1. Ingressos per les activitats

(Deure) / Haber
2016
516.025,26

(Deure) / Haber
2015
491.483,78

262.821,67
8.404,50
244.799,09

251.222,52
9.120,00
231.141,26

a) Vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
d) Subvencions, donacions i altres ingressos

13

5. Aprovisionaments

13

(164.091,87)

(154.202,65)

7. Despeses de personal

13

(139.772,69)

(139.917,04)

8. Altres despeses d'explotació

(199.736,27)

(136.664,51)

a) Servicios exteriores

(193.335,73)

(128.846,22)

(10.144,11)
(30.512,11)
(46.565,77)
(2.515,42)
(2.354,49)
(24.136,48)
(3.830,94)
(73.276,41)

(10.562,50)
(423,90)
(13.297,50)
(29.266,19)
(1.257,48)
(2.194,58)
(16.155,44)
(4.247,87)
(51.440,76)

(2.729,61)

(5.986,29)

-

-

(3.670,93)

(1.832,00)

(276,81)

(472,45)

11

a.2) Arrendaments i cànons
a.3) Reparacions i conservació
a.4) Serveis professionals independents
a.5) Transports
a.6) Primes d'assegurances
a.7) Serveis bancaris
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a.9) Subministraments
a.10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions
'de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització d'immobilitzat

5/6

11. Altres Resultats
12. Deteriorament i resultat per alineacions de l´immobilitzat

2.145,95
0,00

a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers

3.014,79
0,00
0,00
0,00

14.293,57
822,39

63.241,92
102,90

15. Despeses financeres

(3.868,23)

(7.320,44)

17. Diferències de canvi

(62,24)

6,71

II) RESULTAT FINANCER

(3.108,08)

(7.210,83)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

11.185,49

56.031,09

19. Impost sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI
'Les notes de la Memòria adjunta són part integrant dels Comptes Anuals a 31 de desembre de 2016

0,00
11.185,49

0,00
56.031,09
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XARXA DE CONSUM SOLIDARI
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L´EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016
(Expresado en Euros)
Fons
Excedents
Excedents
exercicis
pendents de
anteriors
destinar
a les finalitats
estatutàries
Total
A. SALDO, FINAL DE L´ANY 2014

Excedent
De l’ercici

Aportacions
Per a
compensar
pèrdues

Subvencions,
donacions i
Llegats rebuts
TOTAL

0,00

-191.260,94

0,00

53.817,09

0,00

175.216,41

37.772,56

I. Ajustaments per canvis de criteri 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Ajustaments per errors 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-191.260,94

0,00

53.817,09

0,00

175.216,41

37.772,56

I. Excedent de l'exercici

0,00

0,00

0,00

56.031,09

0,00

0,00

56.031,09

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-83.295,51

-83.295,51

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

53.817,09

0,00

-53.817,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-137.443,85

0,00

56.031,09

0,00

91.920,90

10.508,14

I. Ajustaments per canvis de criteri 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Ajustaments per errors 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-137.443,85

0,00

56.031,09

0,00

91.920,90

10.508,14

I. Excedent de l'exercici

0,00

0,00

0,00

11.185,49

0,00

0,00

11.185,49

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.426,21

-4.426,21

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

56.031,09

0,00

-56.031,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-81.412,76

0,00

11.185,49

0,00

87.494,69

17.267,42

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L´ANY 2015

C. SALDO, FINAL DE L´ANY 2015

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L´ANY 2016

E. SALDO, FINAL DE L´ANY 2016

'Les notes de la Memòria adjunta són part integrant dels Comptes Anuals a 31 de desembre de 2016
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XARXA DE CONSUM SOLIDARI
MEMORIA. Exercici 2016

NOTA NÚM. 1
INFORMACIÓ GENERAL

A. CONSTITUCIÓ GENERAL
L’Entitat Xarxa de consum solidari va ser constituïda el 18 de juny de 1998 i va ser inscrita en el
Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya aquell
mateix any.
B. ACTIVITAT, DURADA I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’Entitat és una Associació privada sense afany de lucre, que tindrà per finalitat:
- La promoció i la realització d’activitats culturals a favor del Comerç Just.
- La promoció de la comunicació entre entitats cíviques de caràcter solidari en general.
- La promoció d’iniciatives que puguin contribuir a la dinamització de l’Estat espanyol de les
idees de consum responsable i solidari, i de respecte al medi ambient i als drets humans,
incloent la gestió d’establiments de restauració creats per a la promoció del comerç just i el
consum responsable.
- La realització d’estudis i investigacions en l’àmbit del consum responsable i el Comerç Just.
- La cooperació internacional amb països del sud i contraparts que compleixin els criteris de
comerç just i/o desenvolupament sostenible.
- La formació a tècnics i especialistes de cooperació internacional en l’àmbit del consum
responsable i Comerç Just.
- La formació i foment del voluntariat al voltant del consum responsable i el Comerç Just.
- La prestació i realització d’assessoraments, avaluacions, serveis i informes en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament per encàrrec de tercers.
- La potenciació de la pràctica del consum ecològic i del comerç directe entre els camperols/es
i consumidors/es (circuits de proximitat) a l’Estat espanyol.
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XARXA DE CONSUM SOLIDARI
MEMÒRIA. Ejercicio 2016
NOTA NÚM. 1
INFORMACIÓ GENERAL
(continuació)
Continuem amb el nostre treball d'importació i distribució de productes de comerç just d'alimentació,
artesania i neteja de la llar.
Dins de la línia de productes que oferim als nostres clients (principalment botigues, associacions i
cooperatives de consumidors), segueixen destacant, com a productes estrella, la panela de l'Equador
i el cafè de Cuba. Aquestes dues referències tenen molt bona acceptació en el circuit de comerç just
des de fa anys.
Com a novetats, hem introduït el cafè de Colòmbia de 250gr ecològic. Aquest producte ha tingut una
molt bona acollida, entre altres coses, per la fama de Colòmbia com a país productor d'un dels millors
cafès aràbiga i perquè la relació qualitat preu del producte és molt bona.
D'altra banda, hem llançat una referència de xocolata negra del 73% de cacau amb taronja a un preu
molt competitiu. Aquesta xocolata, fabricada a Chocolates Solé amb panela de l'Equador i pasta de
cacau de la República Dominicana, està, a poc a poc, formant part de les compres dels nostres
clients.
Finalment, hem introduït recentment diverses referències de xampús i gels de bany fabricats per la
cooperativa social italiana LiberoMondo. Els nostres clients coneixen de sobres que els productes
fabricats per LiberoMondo són sinònim de qualitat.
Un any més, hem participat a la 21 Fira de la Terra realitzada al parc de la Ciutadella els dies 16 i 17
d'abril amb un estand d'exposició i venda de productes, així com als diversos mercats pagesos de
l'Eixample , Ciutat Vella, Fort Pienc i Sants.
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: BOLÍVIA
Al llarg de 2016, el nostre treball a Bolívia ha mantingut la política dels anys precedents.
Territorialment ens hem centrat a recolzar propostes en Potosí i Cochabamba, però també a
moviments socials que tenen espais d'actuació estatal com és el cas del Foro Boliviano sobfe Medio
Ambiente y Desarrollo FOBOMADE.
Si el territori d'actuació de la Xarxa de Consum Solidari és heterogeni (serra, vall i selva), el tipus
d'intervencions que hem recolzat són molt concrets: es tracten de projectes que recolzen a
organitzacions camperoles i indígenes per aprofitar el context de canvis polítics que, amb les seves
contradiccions i limitacions, viu el país des de mitjan dècada passada. En aquest sentit, els esforços
de la Xarxa de Consum Solidari s'han dirigit, d'una banda, a facilitar a moviments socials i indígenes
la seva labor d'incidència política en temes agraris en el període post-constitucional. Per un altre, a
facilitar a organitzacions camperoles a millorar el seu accés a mercats locals i al sistema de compres
públiques municipals.
BOLIVIA – projectes en execució al 2016
Suport a la participació de les organitzacions socials d'Equador i Bolívia en l'elaboració de
polítiques a favor de la sobirania alimentària durant els seus processos post-constituents
Socis locals: FOBOMADE i Fundació Terranueva
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
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XARXA DE CONSUM SOLIDARI
MEMÒRIA. Ejercicio 2016
NOTA NÚM. 1
INFORMACIÓ GENERAL
(continuació)
El monopoli neoliberal que caracteritzava la gairebé totalitat de les polítiques econòmiques
llatinoamericanes en la dècada dels '90 s'està trencant. Països com Veneçuela, Equador o Bolívia
han viscut canvis governamentals que, amb les seves contradiccions i limitacions, semblen voler
apostar per nous models econòmics de caràcter proteccionista i més socials. L'àmbit agrari és un
dels sectors més destacats en aquest canvi de paradigma. El concepte de “Sobirania Alimentària”,
que fins llavors només era una proposta de la societat civil, apareix i es defineix com el model agrari
a seguir en les noves constitucions que s'han promulgat en alguns d'aquests països. En aquest
context, el projecte vol generar insums per a les organitzacions i moviments socials indígenes i
camperols que els permetin millorar la seva eficàcia a l'hora de proposar canvis legislatius en el
període post-constituent iniciat a Equador i Bolívia, com la realització de diagnòstics sobre temes
concrets o facilitant la discussió entre organitzacions i moviments socials de tots dos països.
Contribució a la Sobirania Alimentària en comunitats indígenes de Pocoata (Potosí-Bolívia) –
Fase de complement
Soci local: IPTK
Finançadors: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Ajuntament de Xixón
A la fi de 2012 es va iniciar aquesta acció que busca continuar algunes de les accions d'un projecte
més ampli executat entre 2009 i 2012. Concretament la intervenció vol consolidar la capacitat de les
organitzacions econòmiques camperoles en la transformació i comercialització als mercats locals de
la seva producció. Concretament la intervenció vol consolidar la capacitat de les organitzacions
econòmiques camperoles en la transformació i comercialització als mercats locals de la seva
producció.

Enfortiment de l'agricultura camperola i indígena amb perspectiva de gènere i sobirania
alimentària (Vila Vila, Cochabamba, Bolívia)
Soci local: Aynisuyu
Finançadors: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Agència Asturiana de Cooperació al
Desenvolupament
El projecte intervé en 6 comunitats camperoles andines de població kitxwa que pateixen alts nivells
d'inseguretat alimentària. El projecte espera millorar condicions objectives perquè aquestes famílies
desenvolupin capacitats productives, incrementin coneixements, enforteixin sistemes productius
familiars i comunals, millorin i diversifiquin el seu sistema alimentari, iniciïn processos de
transformació amb els excedents productius, s'incorporin i accedeixin al mercat local, i enforteixin les
seves condicions i capacitats de lideratge i incidència política. Les propostes de millora de les
condicions agràries es basaran en principis agroecològics, dins de la línia de la sobirania alimentària,
sense generar dependències de insums i tecnologia forana. Participaran 72 famílies camperoles i
indígenes com a receptores directes del projecte. Amb l'aplicació de l'estratègia de Passada de
Cadena s'arribarà a altres 72 famílies receptores indirectes del projecte.
COOPERACIÓN AL DESARROLLO: ECUADOR
La Xarxa de Consum Solidari continua amb el seu treball d'enfortiment de les organitzacions socials
de l'Equador, en un context polític amb limitacions per dur a terme un programa de canvis
estructurals previst a partir de la Constitució de Montecristi, que volia trencar amb els models
neoliberals de dècades anteriors. I en un context econòmic caracteritzat per la crisi.
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NOTA NÚM. 1
INFORMACIÓ GENERAL
(continuació)
Per garantir el dret a l'alimentació de la població camperola, així com en la implementació del seu pla
estratègic, seguim treballant en el Cantó Cotacachi (Província d’Imbabura) amb la Unió
d'Organitzacions Camperoles i Indígenes de Cotacachi (UNORCAC), amb la qual ja tenim un llarg
recorregut realitzat. També en Cotacachi seguim recolzant a l'Assemblea d'Unitat Cantonal de
Cotacachi (AUCC), enfortint la participació ciutadana i la formació local. A Cotacachi, la Xarxa de
Consum Solidari compta amb una tècnica de projectes que, conjuntament amb l'equip tècnic de la
seu, garanteix el seguiment dels projectes, així com la identificació de noves necessitats i propostes
de col·laboració amb les organitzacions locals.
D'altra banda, s’ha continuat amb el projecte “Suport a la participació de les organitzacions socials
d'Equador i Bolívia en l'elaboració de polítiques a favor de la sobirania alimentària durant els seus
processos post-constituents”, que recolza a organitzacions camperoles de Bolívia i de l'Equador en el
seu treball d'incidència política en defensa dels principis de Sobirania Alimentària. A l’Equador,
aquest programa està coordinat per la Fundació Terranueva, amb la qual la Xarxa de Consum
Solidari fa anys que treballa. També amb aquesta organització hem iniciat el treball a Quito, recolzant
actors de l'Economia Social i Solidària (ESS) local i les entitats municipals.
Equador – Projectes
Enfortiment dels i de les actors socials urbans de Quito (Equador) per a la construcció
d'agendes d'incidència en les polítiques municipals
Soci local: Fundació Terranueva
Finançador: Ajuntament de Barcelona
El projecte vol enfortir les capacitats propositives d'actors socials d'àmbit barrial de Quito, amb
l’objectiu de que generin espais d'incidència i concertació en les polítiques públiques municipals.
Concretament es va preveure elaborar Agendes d'incidència en temes d'interès social: regularització
dels barris, i gestió de la plusvàlua del sòl i de l'habitatge. Cal destacar que el projecte es relaciona
amb les polítiques públiques d'àmbit estatal: concretament ha de contribuir a l'assoliment dels
Objectius 2 i 3 del Pla Nacional del Bon Viure. L'acció continua un programa d'accions que
Terranueva (soci local) i la Xarxa de Consum Solidari estan portant al nord del pais, dirigit a enfortir
actories socials locals, amb enfocament de defensa del Dret a la participació ciutadana (reconegut a
la Constitució d'Equador de 2008).
El projecte es va iniciar en 2015, i té una durada prevista de 24 mesos. Està sent recolzat per
l'Ajuntament de Barcelona.

Suport a la participació de les organitzacions socials d'Equador i Bolívia en l'elaboració de
polítiques a favor de la sobirania alimentària durant els seus processos post-constituents
Socis locals: FOBOMADE i Fundació Terranueva
Finançadors: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
El monopoli neoliberal que caracteritzava la gairebé totalitat de les polítiques econòmiques
llatinoamericanes en la dècada dels '90 s'està trencant. Països com Veneçuela, Equador o Bolívia
han viscut canvis governamentals que, amb les seves contradiccions i limitacions, semblen voler
apostar per nous models econòmics de caràcter proteccionista i més socials. L'àmbit agrari és un
dels sectors més destacats en aquest canvi de paradigma. El concepte de “Sobirania Alimentària”,
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MEMÒRIA. Ejercicio 2016
NOTA NÚM. 1
INFORMACIÓ GENERAL
(continuació)
que fins llavors només era una proposta de la societat civil, apareix i es defineix com el model agrari
a seguir en les noves constitucions que s'han promulgat en alguns d'aquests països. En aquest
context, el projecte vol generar insums per a les organitzacions i moviments socials indígenes i
camperols que els permetin millorar la seva eficàcia a l'hora de proposar canvis legislatius en el
període post-constituent iniciat a Equador i Bolívia, com la realització de diagnòstics sobre temes
concrets o facilitant la discussió entre organitzacions i moviments socials de tots dos països.
El projecte, iniciat en 2009, s'allargarà fins al 2017 amb el suport de la Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.

Enfortiment del model de desenvolupament ecològic local a través de la posada en valor del
patrimoni agrobiodiverso i productiu del cantó Cotacachi (Província de Imbabura, Equador)..
Socis locals: Unió d'Organitzacions Camperoles i Indídenas de Cotacachi/UNORCAC i
Ajuntament de Cotacachi
Finançador: Diputació de Barcelona
Les comunitats del cantó de Cotacachi són dipositàries d'una gran riquesa en agrobiodiversitat i
coneixements tradicionals producte d'una herència mil·lenària que ha estat, és i serà el sustento de
vida i identitat. Les comunitats han presentat un manifest perquè es declari cantó patrimoni cultural
de agrobiodiversitat. El municipi de Cotacachi té les competències per a aquest tipus de declaratòries
i, amb el projecte es recolzarà al municipi per dur a terme la declaratòria amb l'elaboració i aprovació
de l'ordenança i del pla de salvaguardes. Es contribuirà a conservar i posar en valor aquests actius
patrimonials com a estratègia per defensar els drets col·lectius en l'àmbit econòmic, social i cultural
de les comunitats del cantó de Cotacachi.

Participació efectiva de la societat civil en la política municipal del cantó Cotacachi amb
enfocament de gènere i interculturalitat.
Socis locals: Assemblea d'Unitat Cantonal de Cotacachi / AUCC i Ajuntament de Cotacachi
Finançament: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
El projecte té com a objectiu contribuir a la participació viva de les organitzacions en el sistema de
participació en construcció (a partir de la nova constitució i la posterior elaboració de la Llei de
participació i COOTAD,) i, consolidar la participació amb enfocament de gènere i interculturalitat als
diferents espais de participació creats a través de les organitzacions del Consell de participació
Popular - CPP (instància executiva de l'Assemblea d'Unitat cantonal-AUCC, constituïda com a
sistema de participació cantonal-SPC i integrada per representants de les organitzacions de la
cantonada), i garantir la incidència de la societat civil organitzada en almenys 3 dels 9 components
del sistema:
1- Pressupost Transparent Participatiu, 2- Pla de Desenvolupament i Ordenament Territorial, 3Control Social: observatoris, veeduries i rendició de comptes, 4- Cadira Buida, 5- Consells
intersectorials, 6- Consells locals de planificació, 7- Consell popular de participació, 8- Assemblees
Mixtes (Cim Cantonal), 9- Assemblees autònomes (Assemblea Cantonal Anual).
El projecte va dirigit a personal del Municipi de Cotacachi i població del cantó a través de les
organitzacions membre de l'Assemblea d'Unitat Cantonal de Cotacachi, especialment les
organitzacions de dones i indígenes: Comitè Central de Dones UNORCAC (CCMU), Coordinadora
dones Intag (CMI), Coordinadora de dones Urbanes (CMU), Comissió de la Dona de la Federació de
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Barris de Cotacachi (CMFEBAC) i Unió d'Organitzacions Camperoles Indígenes de Cotacachi
(UNORCAC).

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: SENEGAL
Al llarg d’aquest any s'ha consolidat el treball a la regió natural de la Casamance, al sud del país. La
XCS compta al Senegal amb una representant treballant conjuntament amb les organitzacions locals
en l’execució de projectes finançats per l'ACCD, l'AECID i l’Ajuntament de Barcelona, i en la
identificació de nous projectes, tant a la regió de Kolda com a la regió de Ziguinchor. També durant
aquest any 2015 s’han consolidat projectes de millora de la Governança a la ciutat de Dakar i
emprenedoria femenina amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona.
Les línies de treball engegades, i sobre les quals hi ha la voluntat de continuar incidint, són: (I)
l‘apoderament polític, econòmic i sociocultural de les dones que incideix directament en una millora
de les condicions de vida familiars, (II) la millora de la sobirania alimentària com a eina per garantir la
seguretat alimentària de la població, i (III) el reforç institucional dels governs municipals.
SENEGAL – Projectes
Enfortiment de les capacitats dels actors locals en la gestió de competències municipals
transferides sobre medi ambient, recursos naturals i planificació territorial a les ciutats de
Ziguinchor i de Bignona
Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor i Ajuntaments de Ziguinchor
i Bignona.
Finançador: Àrea Metropolitana de Barcelona
El projecte es desenvolupa en dues àrees urbanes de la regió de Ziguinchor (Senegal), les ciutats de
Ziguinchor i de Bignona. Pretén contribuir a l'enfortiment de la gestió municipal de la regió a través de
la millora de la gestió dels Ajuntaments de Ziguinchor i Bignona, amb la participació de la societat
civil, pel que fa a la gestió del medi ambient i recursos naturals i la gestió i propietat de la terra,
competències que han estat transferides a les Col·lectivitats Locals (ajuntaments). Per aconseguirho, se seguiran dos eixos estratègics basats en la premissa que per millorar la governabilitat local és
imprescindible millorar la participació i el control de la ciutadania en els assumptes públics, alhora
que es millora la gestió de l'administració pública local: (1) participació efectiva dels actors / actrius
del projecte, garantida per la formació prevista en gobernança per al desenvolupament i incidència
ciutadana a electes, serveis tècnics i membres de les organitzacions Comunitàries de Base-OCB i (2)
capacitació a nivell institucional, electes i serveis tècnics, en gestió del medi ambient i recursos
naturals i planificació territorial. El present projecte pretén, doncs, ampliar les capacitats institucionals
i ciutadanes promovent la gobernança democràtica en dues ciutats, així com promoure el dret a la
ciutat i la cohesió amb la societat civil, des d'un enfocament de drets, de prevenció de conflictes i
d'equitat de gènere.
Aquesta actuació quedar emmarcada dins dels Planes d'Inversió Comunals, Planes Anuals
d'Inversió, Pla Regional de Desenvolupament i, els documents estratègics més importants de
planificació urbana i de la política local, i compta amb el vistiplau i col·laboració de les autoritats
localsLa contrapart encarregada d'executar el programa serà l'Agència Regional de Desenvolupament de
Ziguinchor, una institució pública i descentralitzada de l'Estat senegalès la que ha participat
activament tant en la identificació com en la formulació del projecto.
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Promoció de l'exercici dels drets econòmics i socials de les dones: el dret a l'accés a la terra
de les dones de la regió de Kolda
Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Kolda, PELLITAL i Ajuntaments del
Departament de Médina Yoro Foula i Ajuntaments del Departament de Kolda.
Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
El projecte va dirigit a la promoció dels drets de les dones, a l'accés a la propietat i l'explotació de la
terra de les dones de l'àmbit rural de la regió de Kolda: Departament de Médina Yoro Foulah
(municipis de MYF , Pota, Kéréwane, Ndorna, Bourouco, Koulinto i Bignarabé) i Departament de
Kolda (municipis de Saré Bidji, Dioulacolon i Kolda). Es tracta de donar continuïtat al treball realitzat
per la XCS a la regió de promoció dels drets de les dones, entenent que gran part de la violència
exercida cap a les dones prové de la seva vulnerabilitat econòmica i de la vulneració del dret a
accedir a la propietat i explotació de la terra en igualtat de condicions amb els homes.
L'accés a la terra és un requisit bàsic per a l'agricultura, i el control de la mateixa és un sinònim de
riquesa, estatus i poder en moltes regions. Enfortir l'accés de les dones a la terra i el control sobre
ella és un mitjà important per millorar la seva posició en la família i en la comunitat. El projecte té com
a objectiu contribuir a garantir el dret a l'accés a la propietat i l'explotació mitjançant el seu treball a la
terra de les dones rurals de la regió de Kolda (Senegal). El projecte pretén incidir en la millora de les
capacitats de les dones, titulars de drets del projecte, a través de la difusió del dret a l'accés a la
terra, dret que se'ls està vulnerant, així com apoderant-se econòmicament per dotar-les d'autonomia i
capacitat de participació, millorant les capacitats dels titulars d'obligacions i responsabilitats perquè
en cadascun dels àmbits que els corresponen, defensin i vetllin per garantir el dret a l'accés a la terra
de les dones.

Millora de la governabilitat local i la gestió municipal en el districte de Medina, ciutat de Dakar
Soci local: Xarxa Siggil Jigéen i Ajuntament de Médina
Finançador: Ajuntament de Barcelona
El projecte es desenvolupa a l'àrea urbana del districte Médina, Dakar. Contribuirà a la governabilitat
local i l'enfortiment de la gestió municipal amb participació de la societat civil i amb perspectiva de
gènere a través de: la participació de les dones Conselleres Municipals de Médina en les instàncies
de decisió; reforçar les estructures de gestió i capacitats d'electes i electes, d'agents tècnics/as de
l'ajuntament de Médina i, l'articulació entre l'ajuntament i les organitzacions de base (OCB) per
garantir la participació ciutadana en els assumptes públics. Es promourà el dret a la ciutat i la cohesió
social des d'un enfocament de drets i d'equitat de gènere. El projecte s'emmarca dins del Pla de
Desenvolupament Comunal de Dakar i els documents de política urbana, i compta amb la
col·laboració i participació activa de les autoritats locals, ajuntament de Médina. La contrapart
executora serà la xarxa Siggil Jigéen, que treballa pels drets de les dones i la seva representació en
les instàncies i espais de presa de decisió.

Garantir el dret a una vida lliure de violència de gènere per a les dones de la regió de Kolda
Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Kolda
Finançador: Agència Catalana de Cooperació
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El projecte té com a objectiu incidir en el dret a una vida lliure de violència masclista per a les dones
de la regió de Kolda per a l'eradicació, mitigació i prevenció de la MGF i del matrimoni forçat.
Concretament el projecte té dos objectius específics: 1 Dirigit als titulars de drets: Contribuir al
coneixement dels drets i reclamar l'accés al ple exercici del dret a una vida lliure de violència per part
de les dones de Kolda. Impulsar un procés participatiu en el qual les dones, com a titulars de drets,
coneguin, reclamin i contribueixin a garantir el ple exercici al dret d'una vida lliure de violència; 2:
Dirigit als titulars d'obligacions i responsabilitats: Dotar de capacitats a les titulars d'obligacions i
responsabilitats perquè puguin assumir i exercir les seves responsabilitats i obligacions cap a les
titulars de drets.
Promoció de les activitats productives de dones del Municipi de Dakar
Soci local: Xarxa Siggil Jigéen/RSG i Ajuntament de Médina, Ciutat de Dakar
Finançador: Ajuntament de Barcelona
El projecte es desenvolupa durant 12 mesos en el districte de la Medina (Municipi de Dakar). Pretén
millorar el teixit econòmic, les capacitats productives i la diversificació d'iniciatives econòmiques
sostenibles de les dones del municipi de Dakar. Per aconseguir-ho, se seguiran 4 eixos estratègics:
(1) Augment de les capacitats productives de les dones de la Association de Femmes de la Medina
(d'ara endavant AFEME) en els sectors del sabó, el tèxtil, la restauració-dietètica i la bugaderia, (2)
Reforç de les capacitats tècniques i de emprendiment social de la AFEME, (3) augment de la
mobilització social i la capacitat d'incidència davant els electes i l'Adreça de les Organitzacions
Femenines i dels emprendiments femenins, i (4) assegurar la implicació i participació dels equips
tècnics de la AFEME i de Siggil Jigéen (Xarxa de dones, contrapart) en el projecte. Aquesta actuació
quedarà vegada emmarcada dins del Pla de Desenvolupament del Districte de la Medina, un dels
documents estratègics més importants de planificació urbana i de la política local, i compta amb el
vistiplau i col·laboració de les autoritats locals.

Garantir la sobirania alimentària de les famílies camperoles de Kolda millorant la producció,
transformació i comercialització agrícola.
Soci local: PELLITAL
Finançador: Diputació de Guadalajara
El projecte, de 12 mesos de durada, es desenvolupa en les col·lectivitats locals de Pota i Kéréwane,
situades en el departament de Medina Yoro Foula, a la regió de Kolda, i reforçarà les capacitats de
producció, transformació, conservació i comercialització agrícola de 171 famílies que treballen
parcel·les familiars en 3 perímetres agrícoles comunitaris. Per aconseguir-ho, es treballaran 4 eixos:
(1) Reforçar les capacitats de producció agrícola de 171 famílies productores de Ngoudourou,
Missirah i Pota, amb criteris de sostenibilitat ambiental, (2) millorar les capacitats de transformació i
conservació de productes agrícoles de 171 famílies productores de Ngoudourou, Missirah i Pota , (3)
augmentar les capacitats de comercialització de productes agrícoles de 171 famílies productores de
Ngoudourou, Missirah i Pota a través de la implementació d'un sistema eficient, i (4) millorar les
capacitats d’organització, gestió i seguiment de les activitats de 171 famílies productores de
Ngoudourou, Missirah i Pota.
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: MALI
En 2015, la Xarxa de Consum Solidari va ampliar el seu treball de cooperació al desenvolupament
iniciant activitats en Mali, conjuntament amb la Fundació Món3. Aquest treball se centra a recolzar
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organitzacions camperoles que treballen baix paràmetres de sobirania alimentària a les àrees més
pobres del país.
MALÍ – Projectes
Millora de les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo (Sikasso, Mali)
Soci local: ACOD
Finançador: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
El projecte, que es realitza en consorci amb la Fundació Món3 i amb el suport de la AECID, té 24
mesos de durada pretén millorar els preus i les vendes de productes locals procedents de
l'agricultura familiar sostenible a través de la millora de l'accés a mercats a preus justs. Per a això el
projecte contempla el desenvolupament d'activitats que afegeixen valor en la parteix comercialització
de la cadena i augmenten la competitivitat de diversos productes locals camperols (anacard, karité i
uns altres). El projecte es focalitza en el cercle de Kadiolo de la Regió de Sikasso.
El projecte pretén disminuir les deficiències amb les quals es troben els productors locals a l'hora
d'obtenir valor afegit de les seves produccions, ja sigui per problemes de formació, organització,
accés a recursos, promoció dels productes, infraestructures de magatzematge, condicionat o
transformació, canals de comercialització. Alhora, es preveuen accions per conscienciar als
consumidors de la importància del consum de productes locals i per això s'han previst una sèrie de
campanyes en aquest sentit i es promou el comerç internacional de caràcter just i ecològic, d'acord
amb les prioritats de la Cooperació Espanyola i del Govern de Mali.

Cofinançadors que han recolzat les nostres intervencions de cooperació al 2016
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Ajuntament de Barcelona – Programa Barcelona Solidaria
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Àrea Metropolitana de Barcelona
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
Ayuntamiento de Xixón
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Diputació de Barcelona
Diputación de Guadalajara
SENSIBILITZACIÓ
El sector que treballa pel consum crític i el comerç just ha crescut en més de dues dècades. No
obstant això, la crisi social i econòmica que vivim no només ha posat en tensió la seva consolidació.
També li ha obligat a repensar el discurs i a actualitzar objectius i línies d'intervenció. Ara, el Dret a
una Alimentació adequada es relaciona amb un canvi de perspectiva de conceptes com a pobresa
alimentària, que fins fa poc semblava un problema sobre el qual tenim responsabilitat però que ens
era aliè, propi dels anomenats “països del sud”. Igualment, el malbaratament d'aliments es veia
únicament com una contrarietat mediambiental. La producció d'horts urbans o periurbans també era
una solució per a la pobresa als països del sud, però només una proposta d'oci al nostre territori.
D'altra banda, el paper subordinat de la dona, tradicionalment encarregada de suportar el pes
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reproductiu, també empitjora en un context de crisi, especialment en aquells grups domèstics que
sofreixen o estan prop del límit de la pobresa alimentària.
Aquest nou context obliga a enfocar l'alimentació de forma diferent a com el sector les havia tractat
fins ara. El sector es troba en la necessitat de trencar amb els esquemes de treball tradicionals,
d'actualitzar la formació del seu personal tècnic, dels seus responsables polítics i del seu voluntariat,
de dotar-se de nous instruments d'educació per al desenvolupament, i d'enfrontar nous debats.
La Xarxa de Consum Solidari es va crear amb l'objectiu d'introduir al país els debats i temes que han
anat sorgint a nivell internacional, a través de la recerca, la difusió d'idees, la formació, i la creació de
materials d'educació per al desenvolupament. En les seves dues dècades de vida s'ha convertit, en
aquests àmbits, en referent dels moviments que defensen el Dret a l'Alimentació i enarboren la
bandera de la Sobirania Alimentària com a paradigma. Davant aquest nou context, la Xarxa està
treballant des de fa ja uns anys en la generació de noves anàlisis crítiques i en l'elaboració de
materials que valorin la consideració del consum alimentari fugint de pràctiques assistencialistes a
curt termini.
Mercats de Pagès
Des de setembre de 2013 es realitzen els Mercats de Pagès a Barcelona. Estan coordinades per la
Xarxa de Consum Solidari, amb la participació de l'Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya,
Mescladís, Slow Food i L'Ortiga. En ella participen productors locals (de la província de Barcelona) i
es presenten productes de comerç just. Paral·lelament als Mercats s'organitzen activitats i tallers
sobre temes relacionats amb l'alimentació i el consum crític.
Inicialment es tractava només d'una Fira-Mercat de productors i productores locals i productes de
comerç just produïts i comercialitzats sota els principis de la sobirania alimentària que se celebrava
cada tercer dissabte de mes a la Plaça Sant Agustí Vell (Ciutat Vella). Poc temps després aquest
Mercat mensual es va començar a realitzar també en l'Esquerra de l'Eixample (Espai Germanetes),
en aquest cas en coordinació amb entitats de barri com l’AAVV de l’Esquerra de l’Eixample, Recreant
Cruïlles i ASSEE. A causa de l'èxit dels Mercats, aquest any es va iniciar un tercer, a la Dreta de
l'Eixample, en l’espai del Fort Pienc, i el de l’Espai Germanetes ha passat de ser mensual a
quinzenal.
Els Mercats volen permetre a la població barcelonina adquirir i consumir productes alimentaris
ecològics, però també amb valor social, i donar a conèixer els principis de la sobirania alimentària
com a principi per canviar lògiques de consum cap a hàbits més sostenibles.
Els Mercats i les accions que en elles es realitzen han rebut el suport de l'Ajuntament de Barcelona i
de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
MERCAT PAGES SANTS
A finals d'any, hem inaugurat el MERCAT PAGÈS DE SANTS. Aquest mercat, realitzat a la plaça Cal
Muns, està tenint molt bona acceptació per part de les veïnes del barri que, regularment, van a
realitzar les seves compres de producte ecològic i de proximitat.
MERCAT PAGÈS EIXAMPLE
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Aquest mercat, que es porta realitzant un cop al mes des de fa dos anys, ha passat a celebrar-se
quinzenalment. D'altra banda, s'ha augmentat el nombre de productors que assisteixen al mercat per
oferir una oferta més àmplia a les veïnes d'aquest barri.
MERCAT PAGÈS FORT PIENC
El Mercat, que es realitza a la plaça Andrée Malraux des de fa una mica més d'un any, va poc a poc
consolidant-dins del barri, en part gràcies a l'organització regular d'esdeveniments culinaris i culturals
com tallers, espectacles de petit format, etc.
XIV Jornades de Consum Crític
Amb el títol de “Sembrar l'asfalt: Passat, present i futur de l'Agricultura Urbana i Periurbana”, les XIV
Jornades es van celebrar del 10 a 12 de març en els espais del Palau Alòs i del Casal de Barri Pou
de la Figuera (Barcelona, Ciutat Vella).
Durant els últims quinze anys, l'acció col·lectiva de les entitats i col·lectius que integren el moviment
per la Sobirania Alimentària han posat en marxa una incipient transició agroecològica. La munió de
projectes de producció, grups i cooperatives de consum, horts comunitaris, lluites i iniciatives
d'educació, divulgació, sensibilització i recerca-acció que s'estan desenvolupant actualment en clau
de Sobirania Alimentària al territori metropolità són una prova fefaent que aquest procés està en auge
i no té aturador. En aquest context, l'emergència alimentària que pateix bona part de la ciutadania,
per una banda, i l'entrada a diversos consistoris metropolitans de noves propostes municipalistes, per
l'altra, plantegen nous reptes i oportunitats d'acció que és necessari que explorem plegades.
Les jornades van tenir com a objectiu esdevenir un espai ampli de trobada, intercanvi, reflexió i debat
entorn a com promoure l'Agricultura Urbana i Periurbana per tal de seguir avançant cap a la
Sobirania Alimentària. Les Jornades van comptar amb la participació d'especialistes de reconegut
prestigi com Nerea Morán, Enrica Tello, Víctor Ténez, Roberto Cittadini, Henk Renting o Rosa
Binimelis, entre d’altres.
Les Jornades han rebut el suport de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.
Fira de la Terra
Un any més, la Xarxa de Consum Solidari va participar a la Fira de la Terra, que es va celebrar, com
sempre, a l’inici de la primaveral al Parc de la Ciutadel·la i al passeig Lluís Companys de Barcelona.
En el nostre estand es van poder trobar productes de comerç just, tant d'alimentació com d'higiene
personal i de la llar, així com informació de les campanyes que promovem, dels nostres grups de
consum, de les fires i jornades que organitzem i, també, exemplars de les nostres darreres
publicacions.
Curs “Comerç just i consum responsable a les escoles. Curs de formació per a formadors/es”
Aquest any s’ha continuat el treball de formació en consum crític dirigit a docents amb la Universitat
Oberta de Catalunya. S’han fet la 5ena i 6ena edició del curs.
El curs, bianual, té el suport de l'Ajuntament de Barcelona, i vol posar a la disposició del professorat
d'ESO (segon cicle) i batxillerat les principals propostes que investigadors i moviments socials estan
plantejant com a alternativa enfront dels problemes generats pel model agroalimentari dominant.
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I amb aquesta informació, oferir recursos i estratègies per introduir el tema del consum responsable a
les seves aules.
Més enllà d'exposar un inventari de les propostes que han sorgit per afavorir un consum més
responsable i millorar la capacitat crítica dels docents (i dels seus estudiants) com a consumidors/es,
el curs busca aprofundir en les característiques de les diferents perspectives i els debats que han
sorgit entorn d'aquestes propostes. I per a aconseguir-ho, agafa com a línia argumental la sobirania
alimentària, paradigma que defensa el model de producció i comercialització camperol davant el
model agro-industrial.
El curs té dues parts. En la primera, de caràcter teòric, s’analitza la sobirania alimentària i es fa una
lectura de les propostes i els debats que hi ha de consum responsable tant al Nord com al Sud, fent
un esment especial del moviment del comerç just. La segona part s’acosta a l'educació per al
desenvolupament com a estratègia per a introduir a l'aula els temes i els debats analitzats entorn del
consum responsable en la primera part. No e proposa una sèrie de materials per fer servir
directament a l'aula, sinó que aquests materials s’utilitzen de matèria primera per a elaborar materials
aplicats a les característiques de les aules dels docents que participen en el curs.
El curs compta amb una bossa de beques, i té 1 crèdit ECTS.
Curs-Taller “Turisme i cooperació al desenvolupament. Conflictes, limitacions, possibilitats”
A l'abril es va realitzar, a Astúries (Uviéu i Xixón) aquest curs de dos dies de durada, que va rebre el
suport de l'Agència Asturiana de Cooperació al Desenvolupament, i que es va coordinar en
col·laboració amb l'associació asturiana Picu Rabicu i la plataforma Foro de Turismo Responsable.
El balanç de les conseqüències del desenvolupament turístic no ha estat positiu per a una part
important de les poblacions locals, així com per al medi ambient: desestructuració dels sectors
econòmics preexistents, alienació de recursos naturals, concentració de la riquesa, augment de les
diferències socials, etc. El taller es va acostar als impactes que aquest fenomen té al món rural, espai
on la seva presència és cada vegada més important. I ho va fer utilitzant el paradigma de la Sobirania
Alimentària com a perspectiva.
El curs, dirigit al sector del consum responsable asturià, es va introduir als debats que hi ha al voltant
del binomi turisme-desenvolupo i els impactes d'aquest fenomen al món rural i camperol: Són
correctes les expectatives que desperta el turisme com a estratègia per al desenvolupament rural?
Quins són ser els impactes del turisme en les economies camperoles? Quin és el paper de l'Ajuda
Oficial al Desenvolupament? Hi ha models turístics que defensen el model de producció agraricamperol?
Taller “Agricultura urbana Estratègia contra la pobresa alimentària?”
En Azuqueca d'Henares (Guadalajara), al febrer, es va realitzar aquest taller dirigit al sector
associatiu, que va rebre el suport de l'Ajuntament de Azuqueca, i que es va organitzar amb
l'associació castellà-manxega Didesur i la plataforma Espai per un Comerç Just.
Durant dècades l'agricultura urbana ha tingut un paper educatiu i lúdic, substituint la funció de
producció d'aliments i de generació de llocs de treball que va tenir anteriorment. Però en contextos de
crisis el seu paper primigeni es recupera. Avui l'agricultura urbana s'està veient com una estratègia
de lluita contra la pobresa no només per produir aliments. També perquè és l'eix de propostes que
reclamen el dret a una alimentació adequada i a una ciutat sostenible
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PROJECTES DE EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

Alguns dels projectes més destacats realitzats en l'àmbit de l'educació per al desenvolupament
durant 2016:
Enfortint propostes a favor d'un Consum Crític a Barcelona en un context de crisi
Finançador: Ajuntament de Barcelona – Programa Barcelona Solidària
A Barcelona, els moviments per un consum crític tenen un espai en l'agenda de les organitzacions
socials i àrees de cooperació de les institucions públiques. Aquest moviment ha anat creixent al llarg
de més de dues dècades. No obstant això, la situació de crisi social i econòmica que vivim no només
ha posat en risc la seva suposada consolidació, sinó que també li està obligant a repensar el discurs,
a actualitzar els seus objectius i a analitzar noves línies d'intervenció. Per exemple, conceptes com el
de pobresa alimentària tenen ara un paper més significatiu que el que tenia fa uns anys, i obliga a
una reflexió de caràcter global i estructural quan abans es mirava com un problema dels denominats
“països del sud” en el qual teníem una important responsabilitat, però les conseqüències del com ens
eren alienes. Igual succeeix amb problemes com el malbaratament d'aliments, que ara s'enfoca de
manera diferent a com es feia uns anys. En aquest context, aquests moviments es troben en la
necessitat de trencar amb els esquemes de treball tradicionals, d'actualitzar la formació del seu
personal i voluntariat, de dotar-se de nous instruments per a la seva labor d’EpD, i d'enfrontar els
nous debats que ara sorgeixen. Per a això, el projecte considera com a eix central del treball el dret a
una alimentació adequada. I que això passa pel respecte als drets dels i les productors/as, per la
reclamació del rol que en això ha de jugar les institucions públiques, i per plantejar una resistència
reflexionada i propositiva a propostes “d'emergència” de caràcter asSistencialista que sorgeixen en
temps de crisi però que, lluny de empoderar a la ciutadania, la desactiva.
El present programa (de dos anys) proposa una sèrie d'accions dirigides a enfrontar aquests
problemes. En alguns casos, el projecte preveu continuar i consolidar espais ja existents de debat i
anàlisi com per exemple les “Jornades de Consum Crític” (abans, “Jornades de comerç just i consum
responsable”), de participació conjunta dels moviments a favor del comerç just i del consum
responsable com la Fira del Tast (que ara es fa mensualment i a dos punts de la ciutat: Ciutat Vella i
Eixample), i de formació a professorat dels nivells d'AIXÒ, Batxillerat i de Móduls de Formació amb el
curs “Comercio just i consum responsable a les escoles” que s'organitza amb la UOC. El projecte
també considera necessari dotar al moviment de materials pel seu treball de EpD com per a la
reflexió.
Comerç just i consum crític i agroecològic des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària
Finançador:
Agència
Catalana
de
Cooperació
al
Desenvolupament
Es continua aquest programa que vol vincular la construcció de la sobirania alimentària i el comerç
just a Catalunya. Per a això, al llarg del segon any d'execució del programa s'han realitzat diferents
activitats organitzades en tres àmbits: a) accions de formació, com a cursos-seminaris realitzats
conjuntament amb la Universitat de Barcelona, dirigits a diverses organitzacions i cooperatives
catalanes, així com a estudiants universitaris interessats; b) accions per la construcció d'espais de
reflexió i incidència política, organitzats pel Grup d'Acció Política de la Xarxa de Consum Solidari; c)
l'elaboració de material per a la sensibilització i recerca sobre comerç just des de la perspectiva de la
sobirania alimentària, com per exemple un diagnòstic sobre les polítiques de compres i el
funcionament de les cooperatives catalanes.
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L'agricultura urbana com a estratègia contra la pobresa alimentària
Finançador: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
Durant dècades, en la nostra societat a l'agricultura urbana ha tingut un paper educatiu i lúdic,
substituint la funció de producció d'aliments i de generació de llocs de treball que va tenir
anteriorment. En contextos de crisis com les quals va sofrir Amèrica Llatina en les dècades dels 80 i
90 (la “Dècada Perduda”) i la que sofreix Espanya actualment, el seu paper primigeni s'està
recuperant. A Espanya, l'agricultura urbana s'està veient com una estratègia de lluita contra la
pobresa no només en permetre la provisió d'aliments o generar llocs de treball, sinó també perquè
s'estan convertint en l'eix de propostes que reclamen el dret a una alimentació adequada i a un
model de ciutat més sostenible. En aquest context, els moviments que lluiten per un consum crític i
responsable es veuen en la necessitat de canviar el seu enfocament tradicional respecte a la pobresa
alimentària, que fins llavors la consideraven un element aliè (de el “sud”) sobre el qual calia
implementar accions de solidaritat. En aquest nou context, Amèrica Llatina, on hi ha hagut un fort
desenvolupament de l'agricultura urbana des de fa tres dècades, és un referent del que el moviment
del consum responsable de Azuqueca i de Castella – La Manxa en general pot absorvir informació i
aprenentatges per a les seves accions contra la pobresa alimentària.
Amb aquest objectiu, el present projecte preveu la formació en aquest tema de tècnics/cas,
responsables i activistes del sector del Comerç Just i del Consum Responsable, així com l'edició
d'una exposició itinerant, que estarà a la disposició d'entitats socials de Azuqueca i altres poblacions
veïnes, i material educatiu destinat a la població estudiantil, per a l'ús també d'aquestes entitats
socials, i que es relacionarà amb l'exposició.
L'agricultura urbana com a estratègia a favor del Dret a l'Alimentació des d'una perspectiva de
gènere
Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
La crisi a Europa i el creixement dels moviments a favor de la Sobirania Alimentària i ecologistes han
fet que l'agricultura urbana s'hagi convertit en una activitat amb dues funcions a Amèrica Llatina i a
Catalunya: permetre cobrir part de les seves necessitats a sectors urbans marginalitzats, i ser un
àmbit reivindicatiu a favor d'un altre model de ciutat i/o Drets bàsics com el de l'alimentació. En
tractar-se d'un fenomen en creixement als dos territoris, creiem que és un vehicle oportú per introduir
en la societat catalana en temes com els processos polítics que viu la regió llatinoamericana, les
noves polítiques agràries, o les noves lluitis camperoles i indígenes.
Però ens trobem que l'anàlisi de l'agricultura urbana ha sofert certa ceguesa al gènere. Més enllà de
si és majoritàriament executada per homes o dones, és necessari conèixer què implicacions té en la
divisió del treball en l'àmbit domèstic, i el rol de la dona en les organitzacions socials que s'han
conformat al voltant d'aquest fenomen: Quan l'agricultura urbana apareix com una nova activitat, com
es redistribueix el treball productiu i reproductiu dins del grup domèstic? L'agricultura urbana, té una
valoració social diferent dependent del sexe dels seus principals actors? Qui té la representació
social de les organitzacions de productors agro-urbans? El paper de la dona i de l'home és diferent
quan la naturalesa d'aquestes organitzacions és més reivindicatiu que productiu?
L'objectiu del projecte és analitzar i difondre els nous moviments d'agricultura urbana a Amèrica
Llatina que lluiten pel Dret a l'Alimentació, facilitant sinergies amb els catalans, i enfocant el fenomen
a les implicacions que té en les relacions de gènere. El projecte preveu tres tipus d'accions: formació
i debat (tallers i jornades en les 4 províncies); recerca (diagnòstic sobre com l'agricultura urbana
afecta les relacions de gènere); materials d’EpD (exposició i articles).
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Sembrar la ciutat: agricultura urbana i periurbana com a estratègia contra la pobresa en el Sud
Finançador: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
A Amèrica Llatina, l'agricultura urbana i periurbana sempre ha estat una estratègia de lluita contra la
pobresa: permet la provisió d'aliments o generar llocs de treball. Però en les últimes dècades també
s'ha convertit en l'eix de propostes que reclamen el dret a una alimentació adequada i a un model de
ciutat més sostenible. En diversos països, les institucions públiques estan assumint i impulsant
aquesta activitat. En aquest context, els moviments que lluiten per un consum crític i responsable es
veuen en la necessitat d'analitzar aquest fenomen. I la cooperació al desenvolupament, considerar-la
com un instrument de cooperació que, més enllà de proveir d'aliments a sectors econòmicament
subordinats, pot convertir-se en un espai de reclamació social de drets (a una alimentació adequada,
a una ciutat més sostenible).
Amb aquest objectiu, el present projecte preveu la formació en aquest tema de tècnics/ques,
responsables i activistes del sector del Comerç Just i del Consum Responsable, i de la cooperació al
desenvolupament, l'elaboració de materials per a la reflexió i l'anàlisi: un llibre elaborat per
especialistes que expliqui experiències d'Amèrica Llatina i material d’EpD per al treball
d'organitzacions socials asturianes: exposició itinerant i material d'EpD per a secundària i batxillerat.

Activitats de divulgació del consum responsable als Mercats de Pagès
Finançador: Ajuntament de Barcelona – Consum
Els Mercats de Pagès és una proposta amb continuïtat des de fa anys. La finalitat dels Mercats és
oferir espais de trobada entre productors/es camperols ecològics (actualment, més de 24
cooperatives i organitzacions de producció) i la ciutadania, alhora que es generen i consoliden noves
formes de consum més sostenibles i s'estructura la ciutat amb l'espai agrari/rural que ho envolta.
El projecte recolza la realització de tallers de formació i sensibilització a la ciutadania a través dels
quals els diferents actors (cooperatives, productors, organitzacions) que participen als Mercats, i que
ofereixen experiències i coneixements.

Ampliant els coneixements i millorant la formació en Agroecologia i Dret a una Alimentació
adequada dels agents que participen en l’alimentació escolar
Finançador: Àrea Metropolitana de Barcelona
L'alimentació, en els seus múltiples processos (producció, transformació, elaboració i consum) està
travessada per biaixos que generen i/o són resultat de inequitat de gènere: consum diferenciat,
divisió sexual del treball, diferent valoració social de les labors masculinitzades i feminitzades, preses
de decisió sobre quines, com i quan es produeix i consumeix,... I aquest tema és especialment
important perquè afecta a dos Drets reconeguts: els de la Dona i el de l'Alimentació. Cal destacar que
el projecte treballa en aquest àmbit des de la Sobirania Alimentària, paradigma que analitza
l’alimentació des d’una perspectiva de Drets. Això permet fugir de visions assitencialistes molt
comuns a l’hora d’intervenir sobre deficiència alimentària.
El projecte, iniciat al finalitzar 2016, vol introduir/enfortir aquesta doble perspectiva de Drets (de
gènere i a l’alimentació) en un determinat tipus d’espai i agents amb responsabilitat en l'àmbit de
l'alimentació: els menjadors escolars, mitjançant accions de formació a monitors/es i cuiners/es. Per a
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això es comptarà amb la col·laboració de Ecoataula, una empresa de càtering escolar ecològic que
treballa en vàries municipalitats de l’AMB.

RECURSOS
EXPOSICIONS
Agricultura urbana i sobirania alimentària
Format per sis plafons, aquesta nova exposició analitza la fractura metabòlica entre ciutat i camp, i
com l'agricultura urbana redueix aquest problema, a més de convertir-se en una opció per generar
aliments de bona qualitat, llocs de treball, plantejar un nou model urbà i organitzar a la ciutadania en
la defensa del dret a una alimentació adequada i un medi ambient sa.
Elaborat i editat amb el suport de l'Ajuntament d’Azuqueca d'Henares.
Turismu nel mundu rural. Una mirada dende la Soberanía Alimentaria
Exposició editada en asturià compost per 8 plafons que presenta les conseqüències del
desenvolupament turístic al món rural, i concretament en les economies camperoles.
Elaborat i editat amb el suport de l'Agència Asturiana de Cooperació al Desenvolupament.
PUBLICACIONS
“Turismo residencial y gentrificación rural” (Jordi Gascón & Ernest Cañada, eds.) Ed. Pasos &
Foro de Turismo Responsable.
El turisme residencial genera canvis ràpids en l'estructura social i econòmica local. Entre altres
coses, impulsa una concepció de la terra en el qual predomina el seu valor de canvi sobre el seu
valor d'ús. En zones rurals, moltes vegades aquests canvis comporten la marginació de les activitats
econòmiques tradicionals com l'agricultura o la pesca artesanal, i la desestructuració de les societats
camperoles. A través de diversos casos d'Espanya i Amèrica Llatina, el llibre analitza els processos
que porten a aquesta situació; és a dir, els mecanismes que converteixen al turisme residencial en un
vector que afavoreix fenòmens globals com l'acumulació per despossesió en detriment del món rural.
Aquest llibre, co-editat amb la revista acadèmica Passos i el Fòrum de Turisme Responsable
(plataforma impulsada per la Xarxa de Consum Solidari), compta amb l'aportació de reconeguts
investigadors en el tema, ha estat preparat i publicat amb el suport de l'Agència Asturiana de
Cooperació al Desenvolupament.
D'accés
lliure
(Creative
Commons),
es
pot
en:www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita_16_Definitivo_e-book.pdf

trobar

Papers del GAP
El Grup d’Acció Política (GAP) de la Xarxa de Consum Solidari es va crear per iniciativa de alguns
socis i sòcies que volien anar més enllà del consum de productes de comerç just i ecològics, i
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constituir un espai de reflexió amb l’objectiu de fer activitats de incidència política en favor de la
sobirania alimentaria i per la denúncia raonada de l'actual model de producció d'aliments i les injustes
relacions comercials que ofeguen als productors/res locals, tant del nord com del sud. Amb aquest
objectiu, des de 2012 el GAP publica una col.lecció d’informes sota el nom de Papers del GAP, que
es difonen via online. (http://www.xarxaconsum.org/ca/recursos/gap/index.html).

MATERIALS DIDÀCTICS
Agricultura urbana. Un material per a l'Educació al Desenvolupament
Es va elaborar i va difondre un dossier d’EpD i sensibilització sobre agricultura urbana, que
acompanya l'exposició "Agricultura urbana i sobirania alimentària". Com l'exposició, la seva
elaboració i edició va rebre el suport de l'Ajuntament d'Azuqueca d'Henares.
Turismu nel mundu rural. Una mirada dende la Sobirania Alimentària
Dossier de EpD i sensibilització sobre l'impacte que el turisme tenen al món rural i les economies
camperoles que acompanya l'exposició “Turismu nel Mundu Rural”. Com l'exposició, la seva
elaboració i edició va rebre el suport de l'Agència Asturiana de Cooperació al Desenvolupament.

NOTA NÚM. 2
BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
A)

IMATGE FIDEL

Els Comptes Anuals estan formats pel Balanç de Situació simplificat, el Compte de Resultats
simplificat, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i la present Memòria simplificada, formant el conjunt
de totes elles una unitat.
Els Comptes Anuals simplificats han estat preparats a partir dels registres comptables de l’Entitat a
31 de desembre de 2016, seguint els criteris establerts en el Decret 259/2008, de 23 de desembre,
pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació
de la Generalitat de Catalunya. L’objecte és mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de l’Entitat.
B) ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA
No hi ha supòsits clau sobre el futur, així com altres dades rellevants sobre l’estimació de la incertesa
a data de tancament de l’exercici que comporti un risc important que pugui suposar canvis
significatius en el valor dels actius i dels passius en l’exercici següent.
No hi ha canvis d’estimacions comptables que siguin significatius i que afectin a l’exercici actual o
que s’esperi que puguin afectar els exercicis futurs.
No es té constància de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o condicions que puguin
aportar dubtes significatius sobre la possibilitat de que l’Entitat segueixi funcionant normalment. Els
Comptes Anuals s’han elaborat sota el principi d’empresa en funcionament.
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C)

PRINCIPIS COMPTABLES

En la confecció del balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys s’han aplicat els principis
comptables generalment acceptats continguts en el Codi de Comerç i en el Decret 259/2008, de 23
de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya.
D) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
La Junta Directiva presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç i del
compte de pèrdues i guanys, a més de les xifres del present exercici, les corresponents a l’exercici
anterior.
E)

AGRUPACIÓ DE PARTIDES

No s’han segregat ni agrupat partides en el Balanç, en el Compte de Pèrdues i Guanys i en l’Estat de
Canvis en el Patrimoni Net en forma diferent a les estructures a que es refereix el pla de comptabilitat
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.
F)

ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES

No existeixen elements registrats simultàniament en diverses partides del Balanç.
G)

CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES

No s’han produït ajustaments per canvis en criteris comptables en el present exercici.
H)

CORRECCIÓ D’ERRORS

Durant l’exercici 2016 no s’han corregit errors provinents d’exercicis anteriors.Durant l’exercici 2015
no es van corregir errors.

NOTA NÚM. 3

APLICACIÓ DE RESULTATS
El resultat de l’exercici tancant a 31 de desembre de 2016 és d’un excedent positiu d’Euros
11.185,49, i de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2015 és d’un excedent positiu d’Euros
56.031,09. La distribució del resultat és la següent:
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BASE DE REPARTIMENT

Euros
31.12.16
11.185,49
11.185,49

Euros
31.12.15
56.031,09
56.031,09

DISTRIBUCIÓ

Euros
31.12.16

Euros
31.12.15

Excedents d'exercicis anteriors
TOTAL

11.185,49
11.185,49

56.031,09
56.031,09

Excedent positiu de l'exercici
TOTAL
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A) IMMOBLITZAT INTANGIBLE
Els elements de l’immobilitzat intangible es valoren inicialment pel seu cost d’adquisició. Amb
posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l’immobilitzat intangible es valoren pel seu
cost menys la seva amortització acumulada, i en el seu cas, per l’import acumulat de les correccions
per deteriorament de valor reconegudes.
S’aplica una amortització lineal segons la vida útil estimada (25 per cent anual).
B) IMMOBILITZAT MATERIAL
Els elements de l’immobilitzat Material es valoren inicialment pel seu cost d’adquisició. Amb
posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l’Immobilitzat Material es valoren pel seu
cost menys la seva amortització acumulada, i en el seu cas, per l’import acumulat de les correccions
per deteriorament de valor reconegudes.
L’amortització s’efectua atenent la vida útil estimada de l’immobilitzat, seguint un sistema lineal i
d’acord amb els següents percentatges:
%
Instal·lacions tècniques
Equips processos d’informació

20
25

Les despeses per reparació i manteniment, que no suposen un increment de la vida útil es registren
com a despesa de l’exercici. Els costos d’ampliació, renovació o millora que suposen un augment de
la seva capacitat, productivitat o allargament de la vida útil dels béns, es comptabilitzen com a més
cost dels corresponents béns.
Els elements de l’Immobilitzat Material es donen de baixa en el moment de la seva alienació o quan
no s’esperi obtenir beneficis o rendiments econòmics futurs.
C)

ARRENDAMENTS

En el cas d’arrendaments financers, com a arrendatari, es registra un actiu d’acord amb la seva
naturalesa, segons es tracti d’un immobilitzat intangible o material, i un passiu financer pel mateix
import, que és el menor entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de
l’arrendament dels pagaments mínims acordats, entre els que s’inclouen el pagament per l’opció de
compra i s’exclouen les quotes de caràcter contingent.
La càrrega financera total es distribueix al llarg del termini de l’arrendament i s’imputa al compte de
pèrdues i guanys de l’exercici a mesura en que es merita.
S’apliquen el criteris d’amortització, deteriorament i baixa que els hi correspongui segons las seva
naturalesa.
En el cas d’arrendaments operatius es registren els ingressos i les despeses derivats dels acords de
l’arrendament com a ingrés i despesa de l’exercici en el que es meriten en el compte de pèrdues i
guanys.
D)

ACTIUS I PASSIUS FINANCERS
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NOTA NÚM. 4
NORMES DE VALORACIÓ
(continuació)
Els actius i passius financers es reconeixen en el balanç quan l’Entitat es converteix en una part
obligada del contracte o negoci jurídic, conforme a les disposicions del mateix.
A efectes de la seva valoració es classifiquen en categories.
Categories d’actius financers
1.Actius financers a cost amortitzat
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment per seu cost, que ha
d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin
directament atribuïbles.
Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d’interès contractual, així com els avançaments i crèdits al personal i les fiances es valoren pel seu
valor nominal quan l’efecte de no actualitzar el fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat.
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del
tipus d’interès efectiu.
No obstant això, els crèdits amb venciment no superior a un any que s’ha valorat inicialment pel seu
valor nominal, es continuen valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat.
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com una despesa o
un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.
2.Actius financers a cost
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment per seu cost, que ha
d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin
directament atribuïbles.
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost.
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, es reconeixen com una despesa o
un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.
Categories de passius financers
1.Passius financers a cost amortitzat
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment per seu valor cost, que ha
d’equivaler al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustada pels costos de transacció que els
siguin directament atribuïbles.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d’interès contractual, així com les fiances, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no
actualitzar el fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
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(continuació)
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat.
Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del
tipus d’interès efectiu.
No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que s’ha valorat inicialment pel seu
valor nominal, es continuen valorant per l’import esmentat.

E) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Es comptabilitzen inicialment com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen
en el compte de resultats com a ingressos de forma correlacionada amb les despeses derivades de
la subvenció, donació o llegat.

F) INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i despeses es registren comptablement segons el període en què es meriten, amb
independència de la data del seu cobrament o pagament.

G) IMPOST SOBRE BENEFICIS
En general, s'ha reconegut un passiu per impost diferit per totes les diferències temporànies
imposables, a menys que aquestes hagin sorgit del reconeixement inicial d'un fons de comerç,
del reconeixement inicial d'un actiu o passiu en una transacció que no és una combinació de
negocis i a més no afecti ni al resultat comptable ni a la base imposable de l'impost o de les
inversions en fundacions dependents, associades i negocis conjunts sempre que la inversora
hagi pogut controlar el moment de la reversió de la diferència i a més, hagi estat probable que tal
diferència no reverteixi en un futur previsible.
Els actius per impost diferit, d'acord amb el principi de prudència, s'han reconegut com a tals en
la mesura que ha resultat probable que la fundació hagi disposat de guanys fiscals futurs que
permetin l'aplicació d'aquests actius. Si es compleix la condició anterior, en termes generals s'ha
considerat un actiu per impost diferit quan: hi ha hagut diferències temporànies deduïbles, drets a
compensar en exercicis posteriors, les pèrdues fiscals, i deduccions i altres avantatges fiscals no
utilitzades que han quedat pendents d’aplicar fiscalment.
Els actius i passius per impost diferit s'han valorat segons els tipus de gravamen esperats en el
moment de la seva reversió, segons la normativa que ha estat vigent o aprovada i pendent de
publicació a la data de tancament de l'exercici, i d'acord amb la forma en què racionalment s'ha
previst recuperar o pagar l'actiu o el passiu.
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NOTA Nº 5
IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES
Els moviments d’aquests comptes durant l’exercici 2016 han estat els següents:

COST:
Aplicacions informàtiques
TOTAL COST

01.01.16
9.859,35

Altes
0,00

9.859,35

0,00

AMORTITZACIÓ ACUMULADA:
01.01.16
Aplicacions informàtiques
(9.810,35)

Altes
(49,00)

TOTAL AM.ACUM.
VALOR
NET COMPTABLE

Baixes
Traspassos
0,00
0,00
0,00

31.12.16
9.859,35

0,00

9.859,35

Baixes
Traspassos
0,00
0,00

31.12.16
(9.859,35)

(9.810,35)

(49,00)

0,00

0,00

(9.859,35)

49,00

(49,00)

0,00

0,00

0,00

Baixes
Traspassos
0,00
0,00

31.12.15
9.859,35

Els moviments d’aquests comptes durant l’exercici 2015 han estat els següents:

COST:
Aplicacions informàtiques
TOTAL COST

01.01.15
9.859,35

Altes
0,00

9.859,35

0,00

AMORTITZACIÓ ACUMULADA:
01.01.15
Aplicacions informàtiques
(9.663,31)

Altes
(147,04)

TOTAL AM.ACUM.
VALOR
NET COMPTABLE

0,00

0,00

9.859,35

Baixes
Traspassos
0,00
0,00

31.12.15
(9.810,35)

(9.663,31)

(147,04)

0,00

0,00

(9.810,35)

196,04

(147,04)

0,00

0,00

49,00

A 31 de desembre de 2016 els elements totalment amortitzats són un total de 9.859,35 euros. A 31
de desembre de 2015 els elements totalment amortitzats ascendeixen a 9.271,18 euros.
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IMMOBILITZACIONS MATERIALS
Els moviments d’aquests comptes durant l’exercici 2016 i 2015 han estat els següents:

COST:
01.01.16
897,86
10.780,88

Altes
0,00
371,02

Baixes
0,00
0,00

31.12.16
897,86
11.151,90

11.678,74

371,02

0,00

12.049,76

Instal·lacions tècniques
Eq.proc.informació

01.01.16
(897,86)
(10.311,95)

Altes
0,00
(227,81)

Baixes
0,00
0,00

31.12.16
(897,86)
(10.539,76)

TOTAL AM.ACUM.
VALOR NET COMPTABLE

(11.209,81)
468,93

(227,81)
143,21

0,00
0,00

(11.437,62)
612,14

Instal·lacions tècniques
Eq.proc.informació
TOTAL COST
AMORTITZACIÓ ACUMULADA:

A 31 de desembre 2016, estan totalment amortitzats l’import d’Euros 10.120,50
corresponents a Equips de processament d’informació i Euros 897.86 corresponents a
instal·lacions tècniques.

COST:
01.01.15
897,86
10.120,55

Altes
0,00
660,33

Baixes
0,00
0,00

31.12.15
897,86
10.780,88

11.018,41

660,33

0,00

11.678,74

Instal·lacions tècniques
Eq.proc.informació

01.01.15
(808,07)
(10.076,33)

Altes
(89,79)
(235,62)

Baixes
0,00
0,00

31.12.15
(897,86)
(10.311,95)

TOTAL AM.ACUM.
VALOR NET COMPTABLE

(10.884,40)
134,01

(325,41)
334,92

0,00
0,00

(11.209,81)
468,93

Instal·lacions tècniques
Eq.proc.informació
TOTAL COST
AMORTITZACIÓ ACUMULADA:

A 31 de desembre 2015, estan totalment amortitzats l’import d’Euros 10.120,50
corresponents a Equips de processament d’informació i Euros 897.86 corresponents a
instal·lacions tècniques.
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NOTA NÚM. 6
ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
Arrendaments operatius
Les quotes reconegudes com a despesa de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2016 i 2015 pels
arrendaments operatius són d’Euros 10.144,11 i 10.562,50 respectivament, i corresponen
bàsicament a les despeses per l’ocupació i utilització de les oficines on es troba ubicada l’Entitat.
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ACTIUS FINANCERS
Les classes i categories dels actius financers són les següents:

Classe
Categoria
Actius financers a cost amortitzat
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Efectiu i altres actius liquids equivalents
TOTAL

Instrument financer a curt termini
Crèdits, derivats i altres
31.12.16
31.12.15
154.563,54
292.103,97
44.369,70
35.725,43
110.193,84
256.378,54
154.563,54

292.103,97

Total
31.12.16
31.12.15
154.563,54
292.103,97
44.369,70
35.725,43
110.193,84
256.378,54
154.563,54

292.103,97
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NOTA NÚM. 7
ACTIUS FINANCERS
(continuació)
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
El saldo a 31 de desembre de 2016 i a 31 de desembre de 2015 correspon al saldo pendent de
cobrament de les vendes i prestacions de servei.
Efectiu i altres actius líquids equivalents
El saldo d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2016 i 20135 és el següent:
31.12.16
Caixa, euros
Bancs, comptes corrents
TOTAL

31.12.15

582,48
109.611,36

611,95
255.766,59

110.193,84

256.378,54

Tots els saldos són de lliure disposició.
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PASSIUS FINANCERS
Les classes i categories dels passius financers al 31 de desembre de 2016 i 2015 són les següents:

Classe
Categoria
Passius financers a cost amortitzat
Altres deutes a llarg termini

Classe
Categoria
Passius financers a cost amortitzat
Altres deutes a curt termini
Deutes amb parts vinculades
Proveïdors
Creditors varis
Acomptes d'usuaris

Instrument financer a llarg termini
Derivats i altres
31/12/2016
31/12/2015
50.730,05
50.810,05
50.730,05
50.810,05

Instrument financer a curt termini
Derivats, altres
31/12/2016
31/12/2015
352.687,70
580.493,39
62.224,92
201.726,22
9.228,07
9.904,39
83.817,23
86.916,24
197.417,48
281.946,54
0,00
0,00

Otras deudas a largo plazo
Altres deutes a llarg termini
Del saldo a 31 de desembre de 2016 d’Euros 50.730,055, 45.125,05 corresponen a la part a retornar
del deute a llarg termini al COOP57, SCCL , Euros 1.200,00 corresponen a deutes a llarg termini amb
l’Entitat ASAC, i la resta, Euros 4.485,00, corresponen als dipòsits entregats pels usuaris dels grups
de consum.
El termini i quantitat de la devolució del deute a llarg termini amb el Coop57 s’acorda juntament amb
l’Entitat any rere any.
Durant l'exercici 2016 no s'ha acordat la part a retornar durant l'exercici 2017.
Del saldo a 31 de desembre de 2015 d’Euros 50.810,05, Euros 45.125,05 corresponen a la part a
retornar del deute a llarg termini al COOP57, SCCL, Euros 1.200,00 corresponen a deutes a llarg
termini amb l’Entitat ASAC, i la resta, Euros 4.485,00, corresponen als dipòsits entregats pels usuaris
dels grups de consum.
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PASSIUS FINANCERS
(continuació)
Altres deutes a curt termini
Del saldo a 31 de desembre de 2016 de 113.424,57 Euros, 62.224,91 euros corresponen a Deutes a
curt termini transformables en subvencions, donacions i llegats. El detall és el següent,:

Entidad
ACCD

31.12.16

ACCD

0,18

ACCD

1.771,16

Ajuntament Azuqueca de Henares

1.989,35

Agencia Asturiana

9.768,00

Agencia Asturiana

10,73

Agencia Asturiana

4.236,00

Ajuntament de Sant Cugat

0,00

Ajuntament de Sant Cugat
AMB

3.398,00

AMB

5.385,45

Ajuntament de Barcelona

4.386,98

Ajuntament de Barcelona

7.490,29

Ajuntament Xixon

392,47

Ajuntament de Barcelona

112,95

16.683,35

6.600,00

62.224,91

Del saldo a 31 de desembre de 2015 de 201.726,22 Euros, 12.000 euros corresponen a la part a
retornar del deute a curt termini amb el COOP57, SCCL i d’Euros 189.726,22 corresponen a Deutes
a curt termini transformables en subvencions, donacions i llegats. El detall és el següent:
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(continuació)

Entitat
Ajuntament de Barcelona
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
AECID
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Principado de Asturias
Ajuntament de Sant Cugat
Altras
Total

31.12.15
29.996,97
27.667,18
26.520,00
24.673,28
18.903,02
17.972,35
16.820,00
14.595,42
6.533,99
2.686,54
3.357,47
189.726,22

Creditors varis
Del saldo a 31 de desembre de 2016 de 197.417,48 euros, inclou el saldo de 179.462,17 euros que
correspon als saldos que manté l’Entitat amb les Entitats col·laboradores en projectes que executen
de forma conjunta.
Del saldo a 31 de desembre de 2015 de 281.946,54 euros, inclou el saldo de 275.941,70 euros que
correspon als saldos que manté l’Entitat amb les Entitats col·laborades en projectes que executen de
forma conjunta.

NOTA NÚM. 9
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI
L’Entitat no té imports que hagin de ser periodificats.
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NOTA Nº 10

FONS PROPIS
El desglossament d’aquest epígraf a 31 de Desembre de 2016 i el seu moviment durant l’exercici és
el següent:

31.12.15
Exced.negat.exerc.ant.
Excedent de l'exercici
TOTAL

Altes

Traspassos

31.12.16

(137.443,85)
56.031,09

0,00
11.185,49

56.031,09
(56.031,09)

(81.412,76)
11.185,49

(81.412,76)

11.185,49

0,00

(70.227,27)

El desglossament d’aquest epígraf a 31 de Desembre de 2015 i el seu moviment durant l’exercici és
el següent:

31.12.14
Exced.negat.exerc.ant.
Excedent de l'exercici
TOTAL

Altes

Traspassos

31.12.15

(191.260,94)
53.817,09

0,00
56.031,09

53.817,09
(53.817,09)

(137.443,85)
56.031,09

(137.443,85)

56.031,09

0,00

(81.412,76)

NOTA NÚM. 11
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2016 ha estat el següent:

31.12.15
Subv.de capital
Donacions
Total

91.920,90
0,00
175.216,41

Altes
236.001,63
4.371,25
240.372,88

Traspàs
a resultat
(240.427,84)
(4.371,25)
(244.799,09)

Reintegrament
0,00
0,00
0,00

31.12.16
87.494,69
0,00
87.494,69
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A 31 de desembre de 2016, el detall de l’import traspassat a resultat de l’exercici és el següent:
Entitat

Projecte

31.12.16

AECID

AECID MONTRES MALI

16.786,43

ACCD

ACCD ( Binacional any 3)

7.185,79

ACCD

ACCD ( Binacional any 4)

30.281,58

ACCD

ACCD SENSI AÑO 3 parte 2 (2 años)

6.290,74

ACCD

ACCD AGRICULTURA SENSI

17.972,17

ACCD

ACCD KOLDA VIOLENCIA GENERO

25.896,02

ACCD

ACCD Coop Kolda Dones

2.344,39

Ajuntament de Barcelona

BCN SOLIDARIA Sensi Año 3 CJ

5.809,86

Ajuntament de Barcelona

AY BCN DAKAR

1.510,09

Ajuntament de Barcelona

BCN SOLIDARIA enfortiment senegal

3.081,63

Ajuntament de Barcelona

BCN SOLIDARIA Sensi Año 4 CJ

25.029,23

Ajuntament de Barcelona

A.BCN SOLIDARIA ECUADOR AÑO 1

14.482,47

Ajuntament de Barcelona

BCN SOLIDARIA DAKAR

15.118,25

Ajuntament de Barcelona

AY BCN SOLIDARIA SENSI AÑO 1

17.182,99

Ajuntament de Barcelona

A.BCN SOLIDARIA ECUADOR AÑO 2

6.630,00

Ajuntament de Barcelona

AY BCN SOLIDARIA SENSI AÑO 2

10.542,67

Ajuntament de Barcelona

AY BCN Ub

8.000,00

Ajuntament de Barcelona

AY BCN Ua

8.000,00

Ajuntament de Sant Cugat

ST CUGAT MORA COTACACHI

2.436,54

Ajuntament de Sant Cugat

ST CUGAT FCCD COTACACHI

2.686,54

Ajuntament Xixon

AY XIXON SOB ALIM

3.341,53

Azuqueca de Henares
Agencia Asturiana

AZUQUE SENSI AGRICULTUR

1.445,67

ASTURIAS TURISMO SENSI

6.533,98

Agencia Asturiana

PICURABICU ASTURIAS COOP

1.839,27

Subvencions oficials a les activitats

240.427,84

Donatius de particulars

4.371,25

Total Subvencions, donacions i altres
ingressos
244.799,09
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El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici 2015 ha estat el següent:

01.01.15
Subv.de capital
Donacions
Total

175.216,41
0,00
175.216,41

Altes
142.692,54
5.195,91
147.888,45

Traspàs
a resultat
(225.988,05)
(5.195,91)
(231.183,96)

Reintegrament
0,00
0,00
0,00

31.12.15
91.920,90
0,00
91.920,90
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A 31 de desembre de 2015, el detall de l’import traspassat a resultat de l’exercici és el següent:

Entidad
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Agència Catalana de Cooperació al
desembolupament
Agència Catalana de Cooperació al
desembolupament
Ajuntament de Barcelona
Agència Catalana de Cooperació al
desembolupament
Ajuntament de Barcelona
Agencia Asturiana
Agència Catalana de Cooperació al
desembolupament
Agència Catalana de Cooperació al
desembolupament
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Cugat
Ajuntament de Barcelona
Diputación de Guadalajara
Ayuntamiento de Guadalajara
Azuqueca de Henares
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Cugat
Principado de Asturias
Agència Catalana de Cooperació al
desembolupament
Ajuntament de Barcelona
Azuqueca de Henares
Azuqueca de Henares
Ajuntament de Sant Cugat
Ajuntament de Barcelona
Agència Catalana de Cooperació al
desembolupament
AECID

Proyecto
BCN SOLIDARIA enfortiment senegal año 2
DIBA Cotacachi
BCN SOLIDARIA Sensi Año 3 CJ
ACCD SENSI AÑO 3 parte 2 (dividido en 2 años)
ACCD ( Binacional any 3)
AY BCN DAKAR
ACCD AGRICULTURA SENSI
BCN SOLIDARIA Sensi Año 4 CJ
AGENCIA ASTURIANA Desperdicio alimentos
ACCD KOLDA VIOLENCIA GENERO
ACCD SENSI MALBARA

31.12.15
26.473,09
25.069,84
22.499,40
18.728,05
18.640,08
17.608,06
12.027,65
10.432,19
9.859,80
8.006,82

AY BCN SOLIDARIA SENSI AÑO 1
BCN SOLIDARIA enfortiment senegal año 1
ST CUGAT SENSI MALBARATAMENT
BCN SOLIDARIA Sensi Año 2 CJ
DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA KOLDA COOP
AY.GUADALAJARA
AZUQUECA
A.BCN SOLIDARIA ECUADOR AÑO 1
ST CUGAT MORA COTACACHI
ASTURIAS TURISMO SENSI

8.000,00
5.326,65
4.684,67
4.207,50
3.990,93
3.520,00
3.175,10
3.097,00
2.994,58
2.800,23
2.771,01

ACCD SENSI AÑO 3 parte 1 (dividido en 2 años)

2.573,50

AJ.BCN MALBARATA SENSI MEDI AMBIENT
AZUQUECA
AZUQUE SENSI AGRICULTUR
ST CUGAT FCCD COTACACHI
AJ BCN COMERCIO JUSTO SENSI

2.250,00
1.750,95
1.745,00
1.507,82
1.000,00

ACCD ( Binacional any 2)
AECID ECUADOR
Subvencions oficials a les activitats
Donatius de particulars
Total Subvencions, donacions i altres ingressos

873,50
374,63
225.988,05
5.195,91
231.183,96
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NOTA Nº 12
SITUACIÓ FISCAL I SALDOS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no poden considerar-se definitives
fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o fins que no ha transcorregut el termini
de prescripció de quatre anys.
L’Entitat té pendents d’inspecció tots els impostos als quals està sotmesa per la legislació vigent
pels anys oberts a inspecció.
En opinió de la Direcció de l’Entitat no existeixen contingències d’imports significatius que poguessin
derivar-se de la revisió dels anys oberts a possible inspecció.

NOTA Nº 12
SITUACIÓ FISCAL I SALDOS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
(continuació)
Impuestos sobre beneficios:
Conciliació de l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici, amb la base imposable de l'impost
sobre beneficis per a l'exercici actual i l'anterior

exercici 2016
Resultat del compte de pérdues i guanys

11.185,49

Règim d'entitats parcialment exemptes
Augments
Disminucions
Base imponible

-11.185,49
505.912,25
-517.097,74
0,00

exercici 2015
Resultat del compte de pérdues i guanys

56.031,09

Règim d'entitats parcialment exemptes
Augments
Disminucions
Base imponible

-56.031,09
446.402,03
-499.433,12
0,00

NOTA Nº 12
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SITUACIÓ FISCAL I SALDOS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
(continuació)
Crèdits per bases imposables negatives.
No hi ha crèdits per bases imposables negatives.

Resta de saldos amb les Administracions Públiques
Els saldos deutors i creditors amb les Administracions Públiques són els següents
SALDOS DEUTORS
A 31 de desembre de 2016, l’import d’Euros 221.492,11, corresponen d’Euros 220.078,87 a les
subvencions concedides a data de tancament per les Administracions Públiques i que encara no han
estat cobrades.
La resta d'Euros 1.413,24 corresponen a saldos deutors per IVA ajornats.
A 31 de desembre de 2015, l’import d’Euros 270.421,49, corresponen d’Euros 269.008,25 a les
subvencions concedides a data de tancament per les Administracions Públiques i que encara no han
estat cobrades.
La resta d'Euros 1.413,24 corresponen a saldos deutors per IVA ajornats.
SALDOS CREDITORS
31.12.16

31.12.15

Organismes de la Seguretat Social
HP creditora per IVA
HP Creditora per IRPF

2.977,79
1.419,80
3.536,23

3.336,96
1.642,66
2.766,13

TOTAL

7.933,82

7.745,75

L’import d’Euros 2.977,79 correspon a la Seguretat Social del mes de desembre de 2016 que ha
estat ingressat el gener de 2017.
L’import d’Euros 1.419,80 correspon a la liquidació d’IVA del mes de desembre 2016 que ha estat
ingressat el gener de 2017.
L’import d’Euros 3.536,23 correspon a les retencions practicades per l’Entitat durant el quart trimestre
de 2016 i que han estat ingressades el gener de 2017.
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NOTA Nº 13
DESPESES I INGRESSOS
Aprovisionaments
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2016 i 2015 és el següent

31.12.16

31.12.15

Compres de mercaderies
Compres de comerç just
Compres Bio
Compres producte fresc
Compres intracomunitaries
Descomptes per pagament inmediat

48.637,93
45.348,89
5.758,02
37.920,55
10.085,48
-77,17

53.541,55
46.787,27
8.840,20
39.008,77
6.509,64
-96,14

Variació d'existències

16.418,17

-388,64

164.091,87

154.202,65

TOTAL

Despeses de personal
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2016 i 2015 és el següent:

31.12.16

31.12.15

Sous i salaris
Seg. Social c/Entitat
Altres costos

108.854,56
30.918,13
0,00

107.928,97
31.173,56
814,51

TOTAL

139.772,69

139.917,04

Vendes i prestacions de serveis
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2016 i 2015 és el següent:

31.12.16

31.12.15

Vendes de mercaderies
Vendes grups de consum
Prestacions de serveis
Descomptes per pag. Inmediat
Devolucions de vendes

233.147,50
29.718,98
150,00
-194,81
0,00

217.694,87
33.894,28
0,00
-366,63
0,00

TOTAL

262.821,67

251.222,52
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NOTA Nº 13
DESPESES I INGRESSOS
(continuació)

Altres resultats
El detall d’aquesta partida a 31 de desembre de 2016 i a 31 de desembre de 2015 és el següent:

31.12.16

31.12.15

Despeses extraordinaries
Ingressos extraordinaris

-671,74
2.817,69

-1.094,08
4.108,87

TOTAL

2.145,95

3.014,79

Subvencions, donacions i altres ingressos
Aquest epígraf es detalla a la nota núm. 11.

NOTA Nº 14
APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS
L’article 3.2 de la Llei 49/2002 preveu que el 70% de les rendes i ingressos obtinguts s’han de
destinar al compliment de les finalitats d’interès general.
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NOTA Nº 14
APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS
(Continuació)
El càlcul del percentatge d’ingressos destinat a finalitats fundacionals ha estat el següent
Ingr.bruts
Desp. neces.
Diferència
Exercici
computables (1)
computables (2)
Impostos (3) (4)=(1)-(2)-(3)

2016
2015
2014

517.097,74
494.650,88
503.782,75

Total
Exercici
2016
2015
2014

Import (5)
466.108,60
413.260,13
427.157,76

37.074,04
23.284,97
22.807,90

2.729,61
2.031,99
1.756,16

477.294,09
469.333,92
479.218,69

Import destinat a finalitats pròpies
Destinat en
Destinat en
l'exercici
l'exercici
% (5) / (4)
2014
2015
97,66%
88,05%
91,01%

0,00
0,00
427.157,76

0,00
413.260,13
0,00

Destinat en
l'exercici
2016
466.108,60
0,00
0,00
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NOTA Nº 15

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Remuneracions
Es considera com a membre d’alta direcció al President de l’entitat, el qual ni a l’exercici 2016 ni a
l’exercici 2015 no ha percebut cap import en concepte de salaris.
D’altra banda, ni en l’exercici 2016 ni en l’exercici 2015 cap membre de la Junta Directiva ha rebut
diners en concepte de rescabalament d’altres despeses per les funcions dins de la Junta Directiva.
L’únic saldo que l’entitat manté amb parts vinculades és un deute a curt termini amb el President de
l’entitat per Euros 9.228,07 a 31 de desembre de 2016 i per Euros 9.904,39 a 31 de desembre de
2015, tal i com consta a la nota 8 de la present memòria.
NOTA Nº 16
ALTRA INFORMACIÓ
Canvis en l’òrgan de govern
Durant l’exercici 2016 i 2015 no s’han produït canvis a la Junta Directiva.
La seva composició és la següent:
President: Xavier Montagut Guix
Secretari: Fabrizzio Dogliotti
Tresorer: Francisco Javier Garcia de la Serrana Castillo

Medi Ambient
No existeixen actius, despeses, provisions, contingències ni cap obligació de naturalesa
mediambiental.

43

XARXA DE CONSUM SOLIDARI
MEMÒRIA. Ejercicio 2016
NOTA Nº 16
ALTRA INFORMACIÓ
(continuació)
Nombre mig de treballadors
El nombre mig de treballadors distribuïts per categories professionals i per sexes durant l’exercici
2016 ha estat el següent

Categoría

Hombres

Coordinadora
Coordinadora G.C
Comptable
Tècnics
Auxiliar gestió
TOTAL

Mujeres

Total

1
0
0
0
0

3
0
1
1
0

4
0
1
1
0

1,043

4,127

5

El nombre mig de treballadors distribuïts per categories professionals i per sexes durant l’exercici
2015 ha estat el següent:

Categoría

Hombres

Mujeres

Total

Coordinadora
Coordinadora G.C
Comptable
Tècnics
Auxiliar gestión

1
0
0
0
0

2
1
1
1
0

3
1
1
1
0

TOTAL

1

4,036

6

Fets posteriors al tancament de l’exercici
La Direcció de l’Entitat no té coneixement de l’existència de cap fet significatiu posterior al tancament
de l’exercici 2016 que pogués afectar als presents comptes anuals tancats a l’esmentada data.
Principi d’entitat en funcionament
La Direcció de l’Entitat no té coneixement de l’existència de cap fet significatiu posterior al tancament
de l’exercici 2016 que pogués afectar l’aplicació de principi d’Entitat en funcionament.
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NOTA Nº 16
ALTRE INFORMACIÓ
(continuació)
Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera. "Deure
d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol La informació per a l'exercici 2016 és la següent:

2016
Import
Període mitjà de pagament

60,00

NOTA NÚM. 17
INFORMACIÓ SEGMENTADA
Donat el caràcter dels ingressos de l’Entitat i la seva finalitat fundacional, no és possible distribuir els
mateixos per mercats geogràfics, així com segregar les categories d’activitats a les quals es destinen.
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Els presents Comptes Anuals han estat formulats a Barcelona, el 27 de març de 2017.

Javier Montagut Guix
Presidente

Francisco Javier Garcia de la Serrana
Tesorero

Fabrizzio Dogliotti
Secretario
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