INFORME ECONÒMIC 2021
L’objectiu principal de l’entitat pel 2021 i pels següents exercicis, era consolidar i, a poder ser, augmentar
els ingressos per captació de recursos per tal de poder complir de manera més plena amb les finalitats de
la fundació. Un cop analitzat l’exercici podem dir que aquest aspecte s’ha millorat bastant respecte a l’any
anterior, ja que, a causa de la COVID-19, la majoria d’activitats que l’any 2020 no es van poder dur a terme
aquest any sí que s’han pogut fer.
Gràcies a poder haver dut a terme aquestes activitats, s’han incrementat els ingressos fins a uns 16.600
euros respecte al 2020, tot i que encara seguim bastant per sota respecte l’any 2019. Aquestes activitats
són: la Fideuà, on hi ha hagut uns ingressos de 4.997 euros, el Concert de Nadal, on els ingressos totals
han estat de 24.757 euros, i el Campionat de Bonítol, on els ingressos han estat de 930 euros.
Altres activitats destacables poden ser “la Cursa de la Dona” on s’han incrementat els ingressos en 4.950
euros i l’activitat “Recapta” on els ingressos han incrementat 1.072 euros. Respecte a la venda de la Loteria
de Nadal, malauradament, els ingressos han disminuït en 3.200 euros. També ha baixat la recaptació a
l’activitat dels Coixins juntament amb la campanya de “pebrots Condis”.
Aquest any s’han introduït dues noves activitats. La primera ha estat la “Campanya de Pessetes” on hi ha
hagut uns ingressos de 1.469,94 euros i la segona la “Pedalada Solidària” on hi ha hagut uns ingressos de
4.844,50 euros.
Si analitzem l’efecte de les aportacions de donatius durant el 2021 i el comparem amb la suma dels
donatius rebuts en el 2020 veiem que s’ha produït un increment de 1.714 euros. Les quotes de socis, siguin
mensuals, trimestrals, semestrals o anuals, han incrementat lleugerament uns 1.160 euros.
Els donatius de les guardioles dels comerços han augmentat en 2.250 euros, ja que tots els establiments
han pogut estar oberts.
Aquest exercici la Fundació ha rebut ingressos derivats de l’arrendament de l’immoble rebut per la Sra.
Chantal Roques per import de 6.000 euros anuals.
Les subvencions rebudes en conjunt han disminuït respecte a l’exercici anterior, concretament 8.780,33
euros menys.
En el cas de les subvencions rebudes per l’atenció psicosocial s’han ingressat per part de la Fundació Obra
Social la Caixa 3.026 euros destinats al projecte “Belles i endavant!”. S’ha ingressat també en aquest
exercici la subvenció d’IRPF d’Atenció Psicosocial del Departament de treball, afers socials i família de la
Generalitat per un import de 6.838,71 euros corresponents a l’exercici 2020. Del departament de Salut de
la Generalitat hem rebut 6.050 euros. Pel que fa a l’Ajuntament de Roses hem rebut un total de 16.000
euros destinats al projecte d’atenció psicosocial, a la Fideuà, al Concert benèfic i al servei de Taxi. De la
Diputació de Girona hem rebut 1.500 euros en concepte del projecte “Cursa de la Dona”. La subvenció de
Dipsalut corresponent a Intervencions Terapèutiques ha estat de 2.806,75 euros.
En resum, sabent de la situació d’on venim l’any anterior, la valoració dels ingressos assolits durant
l’exercici 2021 és molt positiva. Agraint, un cop més, a tots els nostres col·laboradors, l’esforç incondicional
que dediquen per tal d’ajudar a portar a terme les diferents tasques que desenvolupa la nostra fundació.
Pel que fa a les despeses, s’ha produït una baixada significativa en la partida de sous i de seguretat social
d’uns 8.000 euros menys respecte l’any passat. Això és degut a la marxa de la Mercè Homs i de l’Elisabet
Lloansí a mitjans de l’any 2020.
Al projecte d’investigació IDIBGI sobre l’estudi del càncer ginecològic s’hi ha destinat 20.000 euros en el
present exercici.

Les ajudes monetàries fetes directament a malalts han estat de 13.744,18 euros. Hi destaquem l’augment
considerable de les ajudes en transport, que han augmentat en uns 2.630 euros i l’ajut de fisioterapeuta,
on l’any anterior no n’hi va haver cap i aquest any s’hi han destinat 1.568 euros. Pel que fa a les ajudes
monetàries a altres entitats, aquest any, no se n’ha fet cap.
En el cas de les despeses corresponents a activitats promocionals han augmentat considerablement pel
fet que s’han pogut dur a terme activitats que l’any anterior no es van poder fer a causa de la COVID-19.
De la resta de despeses, cal destacar la disminució que hi ha hagut en despeses de publicitat, disminuint
gairebé uns 1.200 euros. El mateix passa amb la despesa de llum.
Així doncs, i tal com s’ha determinat en els darrers exercicis, el Patronat de la Fundació proposa destinar
l’excedent de l’exercici 2021 a reserves, incrementant així els fons propis de l’entitat. Aquest resultat s’ha
aconseguit complint a l’hora la finalitat fundacional en el límit legal establert. Cal afegir que la Fundació
està al corrent de pagament dels deutes amb les administracions públiques, complint amb les seves
obligacions tant amb Hisenda (fiscals) com en la Seguretat Social (en l’àmbit laboral).
En el pressupost per l’exercici econòmic 2022 es preveuen increments en les diferents partides
pressupostades respecte a l’exercici anterior en la mateixa proporció al creixement que presenta el volum
de l’activitat desenvolupada. L’única excepció la representa la partida referent als ingressos per
subvencions la qual es troba subjecta a una més que possible variació, ja que en aquests moments la
situació en aquest àmbit (administracions públiques) continua essent de molta incertesa. La fundació,
però, no defallirà, durant el curs del proper exercici i següents, en el fet d’instar a les diferents
administracions a col·laborar i a implicar-se en el projecte social que representa aquesta entitat.
En definitiva, els objectius per l’any 2022 i següents immediats són incrementar la captació de recursos en
la mesura del possible, tot i donada la conjuntura actual, per tal de continuar assolint les finalitats
fundacionals que es vagin plantejant a la Fundació en un futur immediat, com poden ser l’ajuda en nous
projectes d’investigació i recerca o bé ajudant a les famílies dels malalts afectats executant tasques de
treball social, prestant ajuda psicològica o ajudant econòmicament quan sigui necessari.

