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Memòria d’actuació del projecte/activitat/servei subvencionat en la 

convocatòria 2018. 

Amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts 
 

A. SOBRE L’ENTITAT 
 

1. DADES BÀSIQUES 

Nom de l’entitat: Amics dels Infants del Marroc NIF:  G62555859 

Persona responsable del projecte: Oscar de Rosselló Ester 

 

2. NOM I RESUM DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 

Nom projecte: Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de 
l'entitat   Codi / Número expedient: 18S03815-001 

Breu descripció: Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat en el terme municipal de Barcelona                           

Indiqueu a quina convocatòria es va finançar 

Projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat per a l'any 2018 
 

B. SOBRE EL PROJECTE A JUSTIFICAR: 
 

1. IDENTIFICACIÓ 

Denominació: Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat 

 

2. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT 

Indicant les modificacions que s’hagin produït respecte al projecte presentat a la convocatòria i els motius 

El projecte s’ha estructurat en base a les següents línies d’actuació: 
1. Xerrades d’orientació familiar: han estat dissenyades i impartides per professionals qualificats en la matèria i 
s’han centrat en les temàtiques de la cerca d’orígens i el pas a l’adolescència dels infants adoptats. S’han realitzat 3 
xerrades (una més de les previstes, a causa de l’elevada demanda en tractar la temàtica del pas a l’adolescència). 
Ha assistit una mitjana de més de 18 persones per xerrada (el 82% dones). S’han realitzat al local propi de l’entitat. 
2. Espai de trobada: es tracta d’un espai on es parla d’una problemàtica comuna entre un nombre reduït de 
famílies adoptives, posant en comú tant els problemes i dificultats com les experiències reconfortants amb què ens 
trobem en el nostre dia a dia familiar, veïnal, a l’escola, amb l’administració, etc. S’han realitzat 3 espais de trobada 
(un menys dels previstos, ja que l’espai "Com portem la incorporació a les rutines del dia a dia?", previst pel 29 
setembre 2018, es va anul·lar per manca d’assistència suficient). Ha assistit una mitjana de 10 persones per espai 
de trobada (el 87% dones). Un dels espais ha comptat amb la participació d’una moderadora experta en la matèria. 
S’han realitzat al local propi de l’entitat. 
3. Activitats culturals relacionades amb la cultura del Marroc: s’ha realitzat una sessió de conta-contes 
marroquins adreçada especialment als infants, posant en valor la llarga i rica tradició de la literatura oral del Marroc. 
Han assistit 11 persones (el 55% dones i nenes). S’ha realitzat al local propi de l’entitat. 
4. Difusió i projecció pública del documental “Madres invisibles” (2016), del director Lorenzo Benítez, que 
mostra el cas real d’una mare soltera, rebutjada per la seva família, que és acollida en una associació d’ajuda a 
mares solteres de Tànger on acaba treballant com a educadora de salut reproductiva i sexual. El documental és un 
fidel reflex de la dramàtica situació d’exclusió familiar, social i institucional que pateixen les mares solteres al Marroc. 
Per a la presentació del documental i el col·loqui posterior sobre les desigualtats de gènere a la societat marroquina 
es va comptar amb la presència de Lorenzo Benítez (director del documental), Lola López (comissionada 
d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona) i Salwa L’Aouaji El Gharbi (consultora i 
formadora, experta en immigració i gestió de les diversitats i presidenta de Tamettut - Associació de Dones 
Amazigues). La projecció va tenir lloc a la Filmoteca de Catalunya, espai que es va seleccionar per la seva ubicació 
al barri del Raval de Barcelona, amb un nombrós col·lectiu de persones d’origen marroquí. Van assistir 96 persones 
(70% dones). 
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No s’han iniciat les projeccions previstes del documental en centres d’ensenyament de batxillerat, centres de 
formació professional i altres centres i espais de joves. Aquesta activitat s’ha posposat per a l’any 2019 a causa de la 
manca de recursos humans per a la seva execució. 
5. Cursos de darija (dialecte àrab marroquí): s’han organitzat tres cursos amb 2 h setmanals de classe (nivell 
inicial, nivell mig i nivell superior) adreçats a persones adultes. Han estat impartits per un professional qualificat en 
l’àmbit de l’ensenyament d’idiomes (Mohcin Saoulej, filòleg hispanista). El nombre d’alumnes ha estat d’11 persones, 
fet que ha permès oferir una atenció individualitzada. S’ha aprofitat l’aprenentatge i la pràctica de la llengua per oferir 
informacions sobre altres aspectes que conformen la cultura marroquina. Els cursos han tingut lloc al local propi de 
l’entitat. 
6. Espais de conciliació amb dinamització d'activitats per a infants: a fi de facilitar l’assistència a les activitats 
presencials adreçades a persones adultes, s’han organitzat espais que permeten la conciliació familiar i laboral. En 
aquests espais es dinamitzen activitats per als infants de les famílies que tenen dificultats per a la guarda de les 
seves filles i fills durant el temps de durada d’aquestes activitats. S’han dut a terme 5 espais d’aquest tipus (per a 3 
xerrades i 2 espais de trobada) que han acollit una mitjana de més de 3 infants. Les activitats de dinamització per a 
infants, gestionades per monitores del CFS Les Glòries, han tingut lloc en parcs públics propers al local propi de 
l’entitat. 
7. Trobades entre famílies: s’ha anul·lat la trobada de primavera prevista i organitzada pel 17 juny 2018 a 
causa de les males condicions meteorològiques. La trobada de tardor es va dur a terme fora del terme municipal de 
Barcelona i no consta en el pressupost d’aquest projecte. 
8. Difusió d’informacions sobre la cultura del Marroc i el foment de la interculturalitat a través dels canals de 
comunicació d’IMA. S’han emès missatges de correu electrònic i s’han publicat notícies sobre la cultura del Marroc i 
el foment de la interculturalitat, la tolerància i el respecte envers la cultura marroquina en els canals de comunicació 
propis (web, facebook, twitter i blog). Aquestes notícies, generades directament per IMA o per institucions i altres 
entitats, faciliten informació sobre tot tipus de recursos (estudis, monografies, articles i reflexions, comunicats, 
xerrades, cursos i tallers, etc.) que elaboren o efectuen aquestes entitats. També s’han difós articles de premsa i de 
publicacions especialitzades. En tots els casos les notícies s’han seleccionat en funció del nivell de fiabilitat de la 
informació i de la seva coincidència amb els valors que promou IMA. El tractament d’aquesta informació s’efectua 
sempre des d’una visió positiva, de respecte envers les diferències culturals. En aquest sentit, el projecte ha inclòs 
també la divulgació del ferm posicionament d’IMA en contra de les actituds de xenofòbia, i especialment de 
qualsevol discriminació envers de les persones d’origen marroquí. 
També s’ha fomentat el diàleg i la posada en comú d’experiències i de coneixements sobre aquestes matèries entre 
les famílies associades i altres persones interessades a través de les xarxes socials de blog i de facebook. 
9. Difusió de recursos educatius a través dels canal de comunicació d’IMA. Aquesta activitat ha seguit la 
mateixa metodologia que la difusió d’informacions sobre la cultura del Marroc, centrant-se en les problemàtiques que 
es poden donar en la convivència diària de les famílies adoptives i la informació sobre alternatives de suport públic 
i/o privat especialitzat. S’han difós informacions procedents d’altres associacions de famílies adoptives, institucions 
públiques i privades, serveis professionals d’assessorament a famílies, experts que treballen en els àmbits de 
l’adopció i de l’educació, etc. També s’han inclòs recursos adreçats específicament als infants (recomanacions de 
llibres de lectura, de jocs, etc.). Així mateix, s’han creat grups de diàleg i posada en comú d’experiències a través de 
les xarxes socials de blog i de facebook. 
10. Difusió, a través dels canals de comunicació d’IMA, d’informacions contrastades sobre la situació de la 
infància abandonada i les desigualtats de gènere a la societat marroquina, i de les repercussions i afectacions que 
aquesta situació té en la nostra societat, així com de les iniciatives que actualment es duen a terme per fer front a 
aquestes problemàtiques tant en el país d’origen com en el nostre entorn més immediat. Aquesta activitat ha seguit 
la mateixa metodologia que la difusió d’informacions sobre la cultura del Marroc, centrant-se en la divulgació 
d’informacions procedents d’entitats de reconegut prestigi (UNICEF, ONU, associacions marroquines de suport a les 
mares solteres i els seus infants o que gestionen orfenats, institucions públiques, etc.) i articles de premsa i de 
publicacions especialitzades. També s’han creat grups de debat i d’intercanvi de coneixements en aquest camp 
entre les famílies associades i el públic en general a través de les xarxes socials de blog i de facebook. 
11. Establiment i implementació d’acords de col·laboració amb entitats de Barcelona que treballen en l’àmbit de 
les famílies adoptives o de la dona marroquina. S’han establert acords amb 3 entitats: l’Associació de Dones 
Marroquines a Catalunya (ADMC), l’Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia (AFNE) i l’Associació en 
Defensa del Dret de la Infància a la Família (ADDIF).  Aquests acords de col·laboració tenen els objectius 
d’organitzar activitats conjuntes (la realització d’activitats amb ADMC començarà el gener de 2019), permetre una 
major difusió de les activitats que realitza cada entitat (gràcies a la seva difusió a través dels canals de comunicació 
d’altres associacions), optimitzar recursos, crear sinèrgies i facilitar la diversificació de les activitats desenvolupades, 
i promoure la participació social i cultural de les dones marroquines, posant en connexió col·lectius d’orígens 
diversos de la ciutat i promovent la interculturalitat. 
Amb l’objectiu de millorar l’accés a la informació sobre les activitats desenvolupades als col·lectius destinataris, s’ha 
potenciat la promoció i difusió pública de les activitats a través dels canals de comunicació d’IMA: web 
(www.amicsinfantsmarroc.org), facebook (https://www.facebook.com/AmicsInfantsMarroc), twitter 
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(https://twitter.com/ima_aminfmarroc), blog (https://amicsinfantsmarroc.wordpress.com/) i correu electrònic. 

 
 
Àmbit temàtic i programa: Mb. Foment de l’activitat pel funcionament de les entitats  

Lloc de realització de l’activitat o servei: Local de l'entitat i espais d’accés públic de Barcelona 

Altres entitats col·laboradores en aquest projecte: Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia (AFNE); 

Associació en Defensa del Dret de la Infància a la Família (ADDIF); Associació de Dones Marroquines a Catalunya 
(ADMC) i altres entitats implicades en la difusió de la cultura del Marroc i la defensa de la interculturalitat; entitats 
d’ajuda a les mares solteres al Marroc (Association Solidarité Féminine); equip de realització del documental "Madres 
invisibles"; Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció; Filmoteca de Catalunya; Ajuntament de Barcelona 

Data d’inici:  01/01/2018                                                                               Data de finalització: 31/12/2018 

Import finançat per l’Ajuntament de Barcelona: 2.000,00 € Import total final del projecte: 20.264,20 € 

Percentatge dels fons Ajuntament de Barcelona/ICUB/IBE/IMPD/IMEB Import total 9,87% 

 

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

(Indiqueu el grau d’adequació dels antecedents plantejats i de la necessitat del projecte respecte de l’execució real del 

mateix) 

Malgrat els canvis legals i socials que ha viscut la societat marroquina en els darrers anys, persisteix encara una 
situació de greu discriminació de la dona, i molt especialment de les mares solteres i els seus infants. Aquests són 
uns dels col·lectius més vulnerables i exposats a qualsevol forma d’exclusió, violència i explotació. 
També es mantenen les conseqüències d’aquesta situació en el nostre entorn més immediat, com el manteniment 
d’uns rols discriminatoris entre les dones i els homes en les comunitats marroquines, que dificulten la participació del 
col·lectiu femení en la vida comunitària, o la problemàtica dels menors estrangers no acompanyats, molt cops infants 
abandonats al Marroc que han patit processos d’institucionalització en orfenats i centres de menors al país d’origen o 
que s’han vist abocats a la vida al carrer en unes condicions d’extrema precarietat. 
Aquests antecedents plantejats en el projecte inicial s’han adequat i han justificat la necessitat de les activitats 
executades en l’àmbit específic de la difusió, la sensibilització i la lluita contra la discriminació de les dones a la 
societat marroquina, així com la continuïtat de les actuacions més enllà de l’any 2018. 
D’altra banda, l’increment de les actituds racistes, xenòfobes i islamòfobes en el nostre entorn també justifiquen la 
necessitat i la continuïtat de les intervencions realitzades en l’àmbit de les activitats relacionades amb la cultura del 
Marroc i el foment de la interculturalitat i el respecte envers les diferències. 
En darrer lloc, també es consideren adequades i necessàries les actuacions realitzades en l’àmbit de la dotació de 
recursos formatius a les famílies adoptives per a la resolució de les problemàtiques que es poden donar en la seva 
convivència diària, així com la creació d’espais per al debat d’aquestes problemàtiques i de les alternatives 
d’intervenció a tots els nivells (familiar, veïnal, a l’escola, amb l’administració, etc.). 

 

4. DESTINATARIS DEL PROJECTE 

(Quins han estat els destinataris del projecte i quina ha estat la seva participació en el procés de definició, execució i 

seguiment) 

EEl col·lectiu destinatari del projecte ha estat el públic en general, però s’ha prestat una atenció especial i prioritària 
als següents col·lectius: 
- 286 persones que formen part de les 107 famílies associades a IMA 
- 569 persones interessades en les activitats i els valors que promou IMA (“amics d’IMA”) 
- persones associades a les entitats que col·laboren en el projecte (ADMC, AFNE i ADDIF) i persones 
interessades en les activitats i els valors que promouen aquestes entitats 
Les activitats previstes, per tant, no es destinen exclusivament a les persones associades a IMA, sinó que el col·lectiu 
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total destinatari supera les 1.000 persones. 
La definició, execució i seguiment del projecte l’ha efectuat directament el grup de persones que formen part de la 
Junta d’IMA i altres persones associades que de forma voluntària col·laboren en aquestes tasques, totes elles 
pertanyents a famílies que han adoptat infants al Marroc. Les estratègies i línies d’actuació s’han discutit i consensuat 
en les assemblees de l’entitat i les trobades amb famílies. Pel que fa a les activitats realitzades en col·laboració amb 
altres entitats, també han participat directament en aquestes tasques les persones que formen part dels seus òrgans 
de direcció i administració. Aquests grups han efectuat també la valoració final de les actuacions, amb l’objectiu de 
detectar les causes dels problemes que s’hagin presentat i proposar accions de millora de cara als anys següents. 
La totalitat de les persones que han intervingut en les fases de disseny, realització i avaluació de les activitats forma 
part doncs dels col·lectius destinataris prioritaris i es troba associada a IMA o a la resta d’entitats col·laboradores. Per 
part d’IMA, en les tasques necessàries per al desenvolupament del projecte han participat 10 persones (50% dones i 
50% homes). Si s’exclou la secretària tècnica de l’entitat (persona contractada i no associada) s’aprecia que el 5,3% 
de les 171 persones adultes que formen part de les famílies associades han assumit directament aquesta 
responsabilitat. 

 

5. ASSOLIMENT D’OBJECTIUS  

Objectiu general:  
Quin ha estat l’objectiu assolit pel projecte i quines desviacions s’han produït respecte a l’objectiu proposat al 

projecte presentat. 

S’han assolit els següents objectius del projecte presentat inicialment: 
• Sensibilitzar la població en general i fomentar actituds proactives envers les desigualtats de gènere a la 

societat i les comunitats marroquines i la defensa dels drets de les dones en aquestes comunitats. 
• Sensibilitzar la població en general i fomentar actituds proactives envers les problemàtiques associades a la 

interculturalitat i la defensa dels drets de la població d’origen marroquí, fomentant el respecte per la identitat de cada 
persona i la tolerància envers la diversitat. 
• Dotar les famílies adoptives de recursos en l’àmbit de la recerca i la comprensió dels orígens culturals i 

vivencials dels infants adoptats al Marroc, tenint en compte sempre la perspectiva de gènere i el respecte per la 
cultura marroquina. 
• Dotar les famílies adoptives de recursos i estratègies per abordar les actituds racistes i la gestió de la 

interculturalitat. 
• Donar suport i orientació a les famílies adoptives en el creixement i l’educació de les seves filles i fills, dotant-

les de nous recursos educatius i compartint experiències en relació a problemàtiques comunes. 
• Potenciar el creixement personal dels infants i adolescents adoptats al Marroc, fomentant la creació d'una 

entitat adoptiva positiva i l’assumpció dels seus orígens. 
• Posar en valor la cultura marroquina i les aportacions de la diversitat cultural 
• Fomentar el coneixement i la utilització del darija, dialecte àrab parlat al Marroc, i posar en valor les tradicions 

culturals marroquines. 
• Augmentar la participació en les activitats i debats de persones no associades a IMA 
• Ampliar el coneixement i l’interès per IMA entre el públic en general. 
No s’ha assolit l’objectiu de promoure la participació social i cultural de les dones que formen part de les comunitats 

marroquines i aprofundir la relació entre aquests col·lectius i altres col·lectius de la ciutat, ja que la implementació de 
l’acord de col·laboració amb l’Associació de Dones Marroquines a Catalunya (ADMC) pel que fa a la realització 
d’activitats conjuntes s’ha iniciat el gener de 2019. 

 

6. FASES DEL PROJECTE (EXECUCIÓ, AVALUACIÓ i SEGUIMENT) 

Resultats obtinguts (Què s’ha assolit amb l’execució del projecte?)  

RESULTATS QUANTITATIUS 
1. Realització de les activitats presencials previstes: s’han realitzat 16 activitats, una més de les previstes (per 

sobre de les previsions s’ha realitzat una xerrada, el curs de darija de nivell inicial i dos espais de conciliació amb 
activitats per a infants; d’altra banda, s’ha anul·lat la realització d’un espai de trobada, la projecció del documental 
“Madres invisibles” en centres d’ensenyament i espais de joves i la trobada de primavera). 
 
2. Augment del nombre de persones assistents a les activitats presencials: 
    • S’ha mantingut el nombre d’assistents a les xerrades entre 15-20 persones 
    • S’ha augmentat el nombre d’assistents als espais de trobada per sobre de les 8 persones 
    • S’ha mantingut el nombre d’assistents a les activitats sobre la cultura del Marroc entre 10-20 persones 
    • S’ha augmentat el nombre d’assistents a les projeccions del documental “Madres invisibles” 
    • S’ha augmentat el nombre d’alumnes als cursos de darija 
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    • S’ha augmentat el nombre d’infants assistents als espais de conciliació amb dinamització d'activitats per a infants 
 
3. Manteniment de l’elevat nivell de satisfacció dels assistents envers les activitats realitzades 
 
4. Augment del nombre de notícies emeses pels canals de comunicació d’IMA 
    • Notícies sobre la cultura del Marroc i el foment de la interculturalitat: s’ha superat l’objectiu de més de 75 notícies 

generades per IMA i més de 150 notícies generades per altres entitats 
    • Notícies sobre recursos educatius a les famílies adoptives: s’ha superat l’objectiu de més de 15 notícies 

generades per IMA i més de 500 notícies generades per altres entitats 
    • Notícies sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere a la societat marroquina: s’ha 

superat l’objectiu de més de 15 notícies generades per IMA i més de 75 notícies generades per altres entitats 
 
5. Establiment d’acords de col·laboració amb altres entitats: s’ha establert un acord de col·laboració amb una 

entitat que treballa en l’àmbit de la dona marroquina (ADMC) i dos acords amb associacions de les famílies adoptives 
(AFNE i ADDIF) 
 
6. Augment del coneixement i l’interès per IMA entre la ciutadania i de l’associacionisme a IMA 
    • S’ha augmentat en un 1,4% el nombre de persones associades a l’entitat 
    • S’ha mantingut estable el nombre de persones interessades en l’entitat 
 
RESULTATS QUALITATIUS 
- S’ha dotat els assistents a les activitats i les persones que reben/visualitzen les notícies emeses a través dels 

canals de comunicació d’IMA de recursos i estratègies contra les actituds racistes, per a la gestió de la 
interculturalitat, per abordar la cerca d’orígens dels infants adoptats i per a la gestió de la convivència dins les famílies 
adoptives 
- S’ha posat en valor les tradicions culturals del Marroc. 
- S’ha fomentat el coneixement del darija 
- S’ha informat i sensibilitzat la població sobre les desigualtats de gènere al Marroc 

Indicadors d’avaluació (Com s’han mesurat aquests assoliments?) 

1. Nombre d'activitats presencials realitzades: 
    • 3 xerrades 
    • 3 espais de trobada 
    • 1 activitat de difusió de la cultura del Marroc (sessió de conta-contes) 
    • 1 projecció de documental "Madres invisibles" 
    • 3 nivells de classes de darija (cursos anuals per a cada nivell: (inicial, mig i superior) 
    • 5 espais de conciliació amb dinamització d'activitats per a infants 
    NOMBRE TOTAL D'ACTIVITATS PRESENCIALS: 16 activitats 
 
2. Nombre d'assistents a les activitats presencials: 
    • Xerrada "Quan els nostres fills adoptats es fan adolescents": 28 persones (21 dones i 7 homes) 
    • Xerrada "Els orígens dels infants adoptats": 12 persones (12 dones, una d'elles en connexió per Skype) 
    • Xerrada "Adopció i adolescents. Els grups d'adolescents adoptats". 15 persones (12 dones i 3 homes) 
    • Espai de Trobada "Preparació del viatge al Marroc": 13 persones (12 dones i 1 home) 
    • Espai de Trobada "Els orígens dels infants adoptats": 10 persones (8 dones i 2 homes) 
    • Espai de Trobada "Els nostres fills pateixen racisme a l’escola?": 7 persones (6 dones, una d'elles en connexió 

per Skype, i 1 home) 
    • Sessió de conta-contes "Marrocontes": 6 adults (5 dones i 1 home) i 5 infants (1 nena i 4 nens). 
    • Projecció del documental "Madres invisibles" a la Filmoteca de Catalunya: 96 persones (s'estima 70% dones i 

30% homes) 
    • Curs de darija de nivell inicial: 3 alumnes (3 dones) 
    • Curs de darija de nivell mig: 6 alumnes (6 dones) 
    • Curs de darija de nivell superior: 2 alumnes (2 dones) 
    • Nombre d'infants assistents a espais de conciliació amb dinamització d'activitats per a infants: 
        - Xerrada "Quan els nostres fills adoptats es fan adolescents": 6 infants 
        - Xerrada "Els orígens dels infants adoptats": 5 infants 
        - Espai de trobada "Els orígens dels infants adoptats": 2 infants 
        - Espai de trobada "Els nostres fills pateixen racisme a l’escola?": 1 infant 
        - Xerrada "Adopció i adolescents. Els grups d'adolescents adoptats". 2 infants 
    NOMBRE TOTAL D'ASSISTENTS A ACTIVITATS: 198 persones adultes (77,8% dones i 22,2% homes) i 21 

infants 



  Justificació de subvenció de convocatòria general 
  Memòria d’actuació
   

 
 6 

Els indicadors referents al nombre d’assistents associats/ no associats a IMA, al nivell de satisfacció dels assistents i 
a les propostes de millora que s’han posat en marxa a proposta dels assistents no s’han pogut calcular per manca de 
dades. Durant el desembre de 2018 s’ha dissenyat un qüestionari de valoració de cada activitat per part dels 
assistents, que s’ha començat a passar en les activitats realitzades a partir de gener 2019. No s’han inclòs en aquest 
qüestionari aspectes relatius al tipus de família, a l’associació a d’altres entitats i al nombre d’infants adoptats a la 
família per considerar-se dades personals. 
 
3. Nombre i tipus de notícies emeses pels canals de comunicació d’IMA 
    • Notícies sobre la cultura del Marroc i el foment de la interculturalitat: 281 notícies emeses (105 notícies 

generades per IMA i 176 notícies generades per altres entitats) 
    • Notícies sobre recursos educatius a les famílies adoptives: 598 notícies emeses (24 notícies generades per IMA i 

574 notícies generades per altres entitats) 
    • Notícies sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere a la societat marroquina: 114 

notícies emeses (30 notícies generades per IMA i 84 notícies generades per altres entitats) 
    NOMBRE TOTAL DE NOTÍCIES EMESES: 993 notícies (159 notícies generades per IMA i 834 notícies generades 

per altres entitats) 
Actualment s’està en procés d’elaboració d’una anàlisi més detallada de les notícies emeses a través dels canals de 

comunicació d’IMA i de la comptabilització de paràmetres d’accés, ús i valoració dels usuaris de cada canal. Aquesta 
anàlisi, que s’elabora en funció de les funcionalitats dels comptadors d’accés i ús de cada canal, permetrà una millor 
avaluació de resultats pel que fa a aquesta activitat. 
 
4. Nombre d’acords de col·laboració establerts amb altres entitats 
    • Nombre d’acords de col·laboració establerts: 3 acords 
    • Nombre d’activitats realitzades en col·laboració amb altres entitats: 1 activitat 
 
5. Nombre de persones associades a IMA i de persones interessades en l’entitat 
    • Nombre de persones membres de famílies associades a IMA: 286 persones 
    • Nombre de persones interessades en les activitats i els valors que promou l’entitat: 569 persones 

Descripció de les activitats realitzades. 

1. Xerrades: 
    • "Quan els nostres fills adoptats es fan adolescents". Ponent: Jaume Funes. 
    • "Els orígens dels infants adoptats". Ponent: Marta San Martino. 
    • "Adopció i adolescents. Els grups d'adolescents adoptats". Ponents: Carles Benet i Magda Hospital (Institut 

Català de l'Acolliment i l'Adopció). 
2. Espais de Trobada: 
    • "Preparació del viatge al Marroc". Sense moderadora. 
    • "Els orígens dels infants adoptats". Moderadora: Marta San Martino. 
    • "Els nostres fills pateixen racisme a l’escola?". Sense moderadora. 
3. Activitats culturals relacionades amb la cultura del Marroc: 
    • Sessió de conta-contes "Marrocontes". Narradora: Gemma Charines. 
4. Projecció del documental "Madres invisibles" a la Filmoteca de Catalunya 
5. Classes de darija (cursos de nivell inicial, nivell mig i nivell superior) 
6. Espais de conciliació amb dinamització d'activitats per a infants: 
    • Xerrada "Quan els nostres fills adoptats es fan adolescents" 
    • Xerrada "Els orígens dels infants adoptats" 
    • Espai de trobada "Els orígens dels infants adoptats" 
    • Espai de trobada "Els nostres fills pateixen racisme a l’escola?" 
    • Xerrada "Adopció i adolescents. Els grups d'adolescents adoptats" 
7. Difusió d’informacions sobre la cultura del Marroc i el foment de la interculturalitat 
8. Difusió de recursos educatius a les famílies adoptives 
9. Difusió d’informacions sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere a la societat 

marroquina 
10. Establiment i implementació d’acords de col·laboració amb altres entitats: ADMC, AFNE i ADDIF 

Descripció de les persones involucrades en l’execució d’aquestes activitats. 

- Junta d’IMA 
- Altres persones voluntàries d’IMA 
- Professor d’idiomes (Mohcin Saoulej) 
- Persones expertes en diferents temàtiques (Jaume Funes, Marta San Martino, Gemma Charines, Lola López i 

Salwa L’Aouaji El Gharbi 
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- Equip de realització del documental “Madres invisibles” 
- Filmoteca de Catalunya 
- Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 
- Ajuntament de Barcelona (Regidoria de Feminismes i LGTBI, Agenda dones) 
- Mitjans de comunicació 
- Monitores per a infants (CFS Les Glòries) 
- AFNE 
- ADDIF 
- ADMC 
- Entitats que generen notícies sobre les temàtiques del projecte 

Dates d’inici i finalització de les activitats.  

• Xerrada "Quan els nostres fills adoptats es fan adolescents": 20 gener 2018. Amb espai de conciliació. 
• Espai de trobada "Preparació del viatge al Marroc": 24 febrer 2018 
• Xerrada "Els orígens dels infants adoptats": 2 març 2018. Amb espai de conciliació. 
• Sessió de conta-contes "Marrocontes": 17 març 2018 
• Projecció del documental "Madres invisibles" a la Filmoteca de Catalunya: 19 març 2018 
• Espai de trobada "Els orígens dels infants adoptats": 5 octubre 2018. Amb espai de conciliació. 
• Espai de trobada "Els nostres fills pateixen racisme a l’escola?": 1 desembre 2018. Amb espai de conciliació. 
• Xerrada "Adopció i adolescents. Els grups d'adolescents adoptats": 4 desembre 2018. Amb espai de conciliació. 
• Classes de darija: febrer a juliol i setembre a desembre 2018 
• Difusió d’informacions a través dels canals de comunicació d’IMA: gener a desembre 2018 
• Establiment d’acords de col·laboració amb altres entitats: gener a desembre 2018 

Descripció dels elements o metodologies que us han permès fer el seguiment del projecte executat.  

Els membres de la Junta Directiva d’IMA, juntament amb la secretaria tècnica, realitzen el seguiment i l’avaluació del 
projecte al llarg de tota la seva execució. Així mateix, la Comissió de Comunicació d’IMA realitza aquestes tasques 
pel que fa al seu àmbit de responsabilitat, la difusió de les activitats. 
Després de cada activitat s’efectua una valoració presencial amb els participants. Aquesta valoració es debat 

posteriorment en les reunions mensuals de la Junta, altres trobades de treball i comunicacions a través de grup de 
whattsApp i missatges de correu electrònic, amb l'objectiu de valorar els elements organitzatius, els continguts 
desenvolupats i el grau de satisfacció dels participants en cada activitat. 
A final d’any, la Junta fa una valoració global del projecte i defineix les accions que es duran a terme durant l’any 

2019, amb les millores que s’hagin acordat. Aquests documents són presentats, debatuts i aprovats a l’Assemblea 
anual de l’entitat. 
També han col·laborat en les tasques d’execució i seguiment les entitats col·laboradores en les diferents activitats 

desenvolupades, especialment l’equip de realització del documental “Madres invisibles”, l’Institut Català de 
l’Acolliment i de l’Adopció, la Filmoteca de Catalunya i l’Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia (AFNE). 

 

Descripció de l’aplicació de la perspectiva gènere en el projecte executat.  

La perspectiva de gènere ha estat present en l’execució del projecte a nivell del contingut i de la metodologia. 
Un dels objectius de les activitats ha estat sensibilitzar la població envers les desigualtats entre dones i homes i de 

promoure actituds proactives per a la defensa dels drets de les dones. 
El projecte també ha promogut els valors de la lluita contra els estereotips de gènere, el foment dels valors igualitaris, 

la posada en valor d’activitats i tasques tradicionalment femenines i la inclusió de la perspectiva de gènere en la 
recerca i la comprensió dels orígens dels infants adoptats i, per tant, en la construcció de la seva identitat. 
Entre els col·lectius destinataris prioritaris destaca la preponderància de la població femenina, ja que les dones són 

molt majoritàries entre les persones adultes associades a IMA (63% són dones) i en el col·lectiu de persones 
interessades (71% són dones). 
Pel que fa a l’aplicació de la perspectiva de gènere en la metodologia del projecte, és d’esmentar que la veu de les 

dones s’ha tingut en compte de manera preeminent en el seu disseny, la seva implementació i la seva avaluació. 
Aquest aspecte es fa palès en observar que, de les 10 persones que han participat per part d’IMA en aquestes 
tasques, el 50% són dones. A més, la gestió s’emmarca en les estratègies i línies d’actuació que s’han discutit i 
consensuat en les assemblees de l’entitat i en les trobades amb famílies, en les quals l’assistència de les dones és 
molt majoritària, superant sempre el 60%. 
Pel que fa a les entitats que han col·laborat en activitats del projecte, les dones són també majoritàries en els seus 

òrgans de direcció i administració: 100% de dones a la Junta directiva d’ADMC, 50% a la Junta directiva d’AFNE i 
70% a la Junta directiva i l’equip tècnic d’ADDIF. 
Molts dels indicadors de seguiment i avaluació del projecte s’han desagregat per sexe, fet que ha permès identificar, 
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i en cas necessari corregir, els efectes diferencials no desitjats en relació amb els rols, les tasques, els interessos i 
l’ús dels espais i dels temps que han tingut les activitats de forma diferenciada sobre dones i homes. Aquesta 
metodologia ha garantit l’anàlisi de les dades en clau de gènere i la realització d’una avaluació del projecte sensible al 
gènere, amb l’objectiu que les dones i els homes es beneficiïn per igual de les activitats realitzades i s’impedeixi que 
es perpetuï la desigualtat. 
En aquest sentit, és d’esmentar que les activitats presencials que s’han realitzat per a persones adultes han 

disposat, quan s’ha sol·licitat com a mínim per part d’una família, d’espais de conciliació per a l’acollida d’infants, per 
tal de facilitar l’assistència de persones que tenen dificultats per a la guarda dels seus infants durant aquest temps. 

 

Descripció de l’impacte de gènere: efecte del projecte en l’eradicació, manteniment o disminució de les desigualtats 

de gènere. 

 

El projecte ha contribuït a sensibilitzar i conscienciar la població sobre la greu discriminació de les dones a la societat 
marroquina. Les activitats de difusió realitzades en aquest àmbit han permès un major coneixement d’aquesta 
problemàtica, de les conseqüències que genera en el nostre entorn i de les iniciatives que es duen a terme per a fer-
hi front. Aquestes activitats han contribuït doncs a formar en la perspectiva de gènere tant les persones que formen 
part dels col·lectius destinataris prioritaris com la població en general. 
Amb la difusió de recursos educatius a les famílies adoptives i les persones interessades a través dels canals de 

comunicació d’IMA s’ha facilitat informació sobre els recursos disponibles per a una educació no sexista, contribuint 
també a formar aquests col·lectius i el públic en general des d’una perspectiva de gènere. 
En totes les activitats realitzades s’ha treballat la perspectiva de gènere de manera transversal, combatent els 

estereotips de gènere i fomentant valors igualitaris, contribuint així a crear una societat més justa i amb menys 
desigualtats. En aquest sentit s’ha aplicat la següent metodologia general: 
• Assegurar una oferta d’activitats que treballi en la lluita contra els estereotips de gènere i que reforci els valors 

de la coeducació. 
• Fomentar i afavorir la presència de dones i homes en totes les activitats, gaudint del mateix grau de 

protagonisme. 
• Posar a disposició de les persones participants en les activitats espais que permetin la conciliació familiar i 

laboral. 
• Potenciar que els infants, tant noies com nois, siguin actors actius amb veu pròpia. 
• Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista en les activitats i en la seva difusió. 
• Aprofitar els espais de trobada i els canals de comunicació existents com a espais de reflexió amb la finalitat 

d’evitar els estereotips de gènere i fomentar el debat i el treball en aspectes de coeducació. 
De l’anàlisi dels assistents a les activitats destaca el fet que el 78% han estat dones i el 22% homes. Així mateix, la 

posada en marxa d’espais de conciliació ha permès que 16 persones (molt majoritàriament dones) assistissin a 
activitats. Aquests espais de conciliació han facilitat doncs l’assistència al 8% de les persones assistents. 

 

7. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

Accions comunicatives 

dutes a terme 

Missatge transmès en 

aquestes accions 

Públic objectiu destinatari 

d’aquestes accions 

Productes 

Cartells, díptics o altres 

sistemes de difusió 

Publicació de notícies als 

canals de comunicació 

d’IMA: blog, web, 

Facebook, Twitter 

- Promoció i difusió de les 

activitats desenvolupades 

- Difusió de notícies  

generades per altres 

entitats 

- Famílies associades 

- Altres col·lectius 

destinataris d’atenció 

prioritària 

- Públic en general 

Missatges de text, amb 

contingut gràfic i 

documentació adjunta si 

escau 

Comunicacions per correu 

electrònic abans de les 

activitats realitzades 

- Detall de les activitats - Famílies associades 

- Persones interessades en 

l’entitat 

Missatges de correu 

electrònic, amb text, 

documentació i material 

gràfic adjunt si escau 
Repartiment de tríptics 

durant la realització de les 

activitats 

- Informació sobre els 

objectius i les activitats que 

realitza IMA 

- Assistents a les activitats 

- Persones interessades en 

l’activitat 

Tríptics informatius 

Venda de productes de 

merchandising i difusió amb 

rollups 

- Difusió de l'entitat 

- Informació sobre els 

objectius i les activitats que 

- Assistents a les activitats - Bosses de roba i bolígrafs 

amb el logotip d'IMA 

- Rollups enrotllables 
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realitza IMA 
Publicació d'anuncis al 

Facebook sobre els cursos 

de darija 

- Promoció dels cursos de 

darija 

- Característiques dels 

cursos 

- Públic en general campanyes de difusió al 

Facebook 

Reunions de la Junta d’IMA - Explicació, seguiment i 

valoració de les actuacions 

- Famílies associades Actes de les reunions 

Memòria anual d’activitats - Resum de les activitats 

realitzades 

- Famílies associades 

- Persones interessades en 

l'entitat 

Dossier informatiu en paper 

i en format electrònic (.pdf) 

 

SOLIDESA I FINANÇAMENT 

 

8. RECURSOS UTILITZATS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE 

Humans: Nombre de persones que han participat al projecte, amb dades segregades per sexe. 

 Recursos propis de l’entitat: 

Els recursos humans propis amb els quals s'ha comptat per al desenvolupament del projecte estan formats per les 

següents persones: 

- 4 persones voluntàries sense remuneració que formen part de la Junta directiva d’IMA: president, vicepresident-

secretari, tresorer i vocal (4 homes). Han fet reunions mensuals i diàriament han dut a terme tasques organitzatives via 

correu electrònic, telèfon o per WhatsApp. 

- 5 persones voluntàries sense remuneració (associades a l’entitat) que han col·laborat en aspectes específics com 

comunicació, organització d’activitats, divulgació de notícies, etc. (4 dones i 1 home). 

- 1 persona contractada (1 dona) que desenvolupa tasques de secretaria tècnica de l’associació, manteniment i 

actualització dels canals de comunicació i atenció a les famílies. Durant l’any 2018 ha realitzat un total de 19 hores a la 

setmana. 

TOTAL: 10 persones (50% dones, 50% homes) 

S’ha imputat al projecte el 87% de la despesa d’IMA en recursos humans propis, percentatge que correspon a 

l’organització i desenvolupament de les activitats previstes en aquest projecte. 

En totes les partides del pressupost només s’inclou la part de la despesa imputable a activitats realitzades en l’àmbit 

de la ciutat de Barcelona, excloent de l’import imputat el cost de les activitats desenvolupades en altres municipis i el 

dels projectes de cooperació al Marroc. 

Recursos aliens a l’entitat: 

Per a la realització de les activitats s'ha contractat el següent personal aliè a l'entitat: 

• Professionals qualificats/des en les matèries corresponents que han impartit les xerrades o moderat els Espais de 

Trobada (Jaume Funes i Marta San Martino). 

• Professional qualificada que ha desenvolupat la sessió de conta-contes del Marroc (Gemma Charines). 

• Professor per als cursos de darija; es tracta d’un professional qualificat en l’àmbit de l’ensenyament d’idiomes 

(Mohcin Saoulej, filòleg hispanista). El 50% del cost d’aquest professor corre a càrrec d’IMA i la resta a càrrec dels 

alumnes assistents als cursos, que paguen una quota trimestral. En el pressupost del projecte únicament es fa constar  

la despesa imputable a IMA. 

• Personal de monitoratge (del CFS Les Glòries) amb la qualificació i documentació requerida legalment per a la 

dinamització d'activitats amb infants en espais de conciliació durant la realització d'activitats presencials adreçades a 

persones adultes. 

• S’ha imputat al projecte el 87% de la despesa de l’entitat en gestoria laboral (Col·lectiu Ronda, SCCL) i en suport 

extern per a la gestió de bases de dades (Associació SinergiaTIC), percentatge que correspon a l’organització i 

desenvolupament de les activitats desenvolupades en el projecte. 

El cost d’aquest personal extern es fa constar dins la partida L. Treballs realitzats per empreses externes del 

pressupost de despeses del projecte. 

Les persones que han participat com a ponents a la xerrada-col·loqui posterior a la projecció del documental "Madres 
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invisibles" ho han fet de forma gratuïta. Només en el cas dels membres de l'equip de realització del documental 

(Lorenzo Benítez, director, i Helena Madico, guionista i assessora de gènere) IMA ha efectut el pagament de les 

despeses de desplaçament. Aquesta partida es fa constar dins l’apartat K. Viatges i desplaçaments. 

També han participiat de forma gratuïta els ponents a la xerrada sobre Adopció i adolescents, impartida per personal 

de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. 

Les persones que formen part dels òrgans de direcció i administració de les entitats que col·laboren en algunes de les 

activitats previstes en aquest projecte (principalment ADMC, AFNE i ADDIF) han participat en les tasques de definició, 

execució i seguiment d’aquestes activitats. Aquestes persones també han col·laborat de forma voluntària i sense 

remuneració. 

 

Infraestructurals: Locals, instal·lacions, equips tècnics per al desenvolupament del projecte 
Infraestructures pròpies: 

IMA disposa d’un local llogat a la Diputació de Barcelona que comparteix amb AFNE (Associació de Famílies de Nens i 

Nenes d’Etiòpia) i CibrHUM (Centre d’Intervenció Breu en Relaciones Humanes). En aquest local es disposa de l’espai 

suficient per a planificar i dur a terme algunes de les activitats desenvolupades. A la seu es disposa de material 

informàtic, connexió a Internet i material fungible i és des d’on la secretaria tècnica d’IMA efectua les tasques que li són 

pròpies. 

S’ha imputat al projecte el 87% de la despesa de l’entitat pel lloguer d’aquest local (a la partida de B. Lloguers) i el 

mateix percentatge de la despesa en manteniment del local (a la partida E. Manteniment d’edificis i/o instal·lacions) i 

en telefonia (a la partida de D. Comunicacions). Aquest percentatge correspon a l’organització i desenvolupament de 

les activitats desenvolupades en el projecte. 

Infraestructures alienes en règim de lloguer o compra: 

Per a la projecció del documental "Madres invisibles" s'ha procedit al lloguer d'una sala a la Filmoteca de Catalunya, 

espai dotat de les instal·lacions i equips tècnics necessaris. Aquesta despesa s’ha inclòs an la partida de B. Lloguers. 

 

Materials: allò que heu comprat o llogat 

El projecte contempla la compra, edició i contractació dels següents materials i serveis: 

• Edició de fotocòpies i compra de material per a l'organització i realització de les xerrades, espais de trobada i altres 

activitats. Aquesta despesa es fa constar a la partida F. Adquisició de material fungible. 

• Realització de campanyes de promoció dels cursos de darija a través de Facebook. Aquesta despesa es fa constar a 

la partida H. Publicitat i propaganda. 

• Tramesa de documentació per correu per a l'organització de la projecció del documental "Madres invisibles". Aquesta 

despesa es fa constar dins la partida D. Comunicacions. 

• Edició de material de difusió (flyers i rollups) i de merchandising (bosses de roba i bolígrafs amb el logotip d'IMA) per 

a promoure el coneixement de l'entitat durant la realització d'activitats presencials. Aquesta despesa es fa constar a la 

partida H. Publicitat i propaganda. 

• S’imputa també al projecte el 87% de la despesa general de l’entitat en adquisició de material elèctric i de neteja per 

al local propi (es fa constar a la partida F. Adquisició de material fungible) i altres despeses generals (emissió de 

certificat de signatura electrònica i inscripció de dades en el Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya), 

que es fan constar a la partida M. Altres despeses. Aquest percentatge correspon a l’organització i desenvolupament 

de les activitats desenvolupades en el projecte.  

• S’imputa també el 87% de la despesa de l’entitat en comissions bancàries, que es fan constar a la partida M. Altres 

despeses. Aquest percentatge correspon a l’organització i desenvolupament de les activitats desenvolupades en el 

projecte. 

 
 

9. VALORACIÓ QUALITATIVA I CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT 
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Es fa una valoració molt positiva del projecte desenvolupat l'any 2018 en totes i cada una de les línies d’intervenció, 
tant per l’elevada participació a les activitats (s’ha superat en quasi un 30% el nombre d’assistents de l’any 2017), com 
pel fet que aquestes accions han permès fer més visible l’actuació d’IMA i el coneixement de l’entitat entre la població 
en general. 
Per tot això, es considera important continuar amb el projecte de cara als propers anys. 
De tota manera, continua detectant-se una manca de recursos humans a l’entitat que dificulta l’execució d’un major 
nombre d’activitats de forma satisfactòria. Per a resoldre aquest dèficit, per a l’any 2019 s’ha procedit a la contractació 
d’una persona amb coneixements en l’àmbit de l’organització i gestió d’activitats i d’un coordinador de l’entitat. Així 
mateix es continuarà amb la campanya de captació de persones voluntàries entre les famílies associades a IMA. 

 

10. ANNEXES 
Adjuntar si s’escau, tríptic, dossiers de premsa, fotografies, memòria de l’entitat .... 

      

 

 

Barcelona, 28 de  febrer de    2019                                         

 Signatura de la persona representat i segell de l’entitat  

  



Justificació subvenció convocatòria general 

Annex 2

euros
euros

a 31/12/2018

data d'emissió Import total de 

la factura

Import 

imputable 

(dedicat) al 

projecte 
(3)

Import 

imputable a la 

subvenció 

municipal
 (4)

NIF Nom dd/mm/aaaa euros euros euros

1 nòmina 2018-1 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 gener

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 31/01/2018 880,98 € 766,45 € 66,95 €

2 nòmina 2018-2 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 febrer

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 28/02/2018 1.057,19 € 919,76 € 80,34 €

3 nòmina 2018-3 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 març

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 31/03/2018 1.057,19 € 919,76 € 80,34 €

4 nòmina 2018-4 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 abril

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 30/04/2018 1.057,19 € 919,76 € 0,00 €

5 nòmina 2018-5 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 maig

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 31/05/2018 1.057,19 € 919,76 € 0,00 €

6 nòmina 2018-6 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 juny

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 30/06/2018 1.057,19 € 919,76 € 0,00 €

7 nòmina 2018-7 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 juliol

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 31/07/2018 1.057,19 € 919,76 € 0,00 €

8 nòmina 2018-8 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 agost

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 31/08/2018 1.057,19 € 919,76 € 0,00 €

9 nòmina 2018-9 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 setembre

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 30/09/2018 1.057,19 € 919,76 € 0,00 €

10 nòmina 2018-10 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 octubre

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 31/10/2018 1.057,19 € 919,76 € 0,00 €

11 nòmina 2018-11 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 novembre

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 30/11/2018 1.057,19 € 919,76 € 0,00 €

12 nòmina 2018-12 Retribució bruta i quota empresarial a la Seg. 

Social 2018 desembre

44000862E ALVAREZ MILLAN, SARA 31/12/2018 1.057,19 € 919,76 € 0,00 €

10.883,81 € 227,63 €

13 01.30.36.371777 Lloguer local IMA gener G63304208 AFNE 29/12/2017 137,46 € 119,59 € 0,00 €
14 01.59.27.366132 Lloguer local IMA febrer G63304208 AFNE 01/12/2018 141,05 € 122,71 € 114,34 €
15 00.35.22.637558 Lloguer local IMA març G63304208 AFNE 26/02/2018 139,25 € 121,15 € 121,15 €
16 00.37.18.766260 Lloguer local IMA abril G63304208 AFNE 26/03/2018 139,25 € 121,15 € 121,15 €
17 00.32.44.618672 Lloguer local IMA maig G63304208 AFNE 26/04/2018 139,25 € 121,15 € 121,15 €
18 00.46.59.347089 Lloguer local IMA juny G63304208 AFNE 25/05/2018 139,25 € 121,15 € 121,15 €
19 00.32.24.528307 Lloguer local IMA juliol G63304208 AFNE 26/06/2018 139,25 € 121,15 € 0,00 €
20 00.26.52.113424 Lloguer local IMA agost G63304208 AFNE 26/07/2018 139,25 € 121,15 € 0,00 €
21 00.39.01.647756 Lloguer local IMA setembre G63304208 AFNE 24/08/2018 139,25 € 121,15 € 0,00 €
22 00.32.39.091230 Lloguer local IMA octubre G63304208 AFNE 26/09/2018 139,25 € 121,15 € 121,15 €
23 00.50.21.194854 Lloguer local IMA novembre G63304208 AFNE 26/10/2018 139,25 € 121,15 € 121,15 €
24 00.35.21.073179 Lloguer local IMA desembre G63304208 AFNE 26/11/2019 139,25 € 121,15 € 69,80 €
25 S 02/18 Lloguer sala Filmoteca de Catalunya Q0801212B Institut Català de les Empreses Culturals 08/03/2018 378,50 € 378,50 € 0,00 €

1.832,30 € 911,04 €

0,00 € 0,00 €

26 CI0907625756 Telèfon gener A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/02/2018 54,64 € 47,54 € 47,54 €

B. Lloguers (materials, infraestructures)

8,37 euros d'aquesta factura s'han utilitzat per a 

Emissor de la factura

Codi de subvenció:

número de document: 

justificants despesa personal (1), 

factura o rebut/tiquet(2)

n
ú

m
. d

'o
rd

re
 (0

)

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat (*)
Concepte de la factura / 

document probatori equivalent

839,42 euros d'aquesta factura s'han utilitzat per a 

justificar una subvenció de l'ICAA

Subtotal B

Subtotal C

839,42 euros d'aquesta factura s'han utilitzat per a 

justificar una subvenció de l'ICAA

C. Subministraments (llum, aigua, gas)

D. Comunicacions (telèfon, fax, correus)

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Subtotal A

Amics Infants del Marroc - IMA
18S03815-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat

699,50 euros d'aquesta factura s'han utilitzat per a 

justificar una subvenció de l'ICAA

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:
Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

20.264,20 €
2.000,00 €                                          

01/01/2018

Observacions

(2)

A. Recursos Humans (retribucions brutes i Seguretat Social del personal fix o eventual contractat)

1 / 6



Justificació subvenció convocatòria general 

Annex 2

euros
euros

a 31/12/2018
Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Amics Infants del Marroc - IMA
18S03815-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:
Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

20.264,20 €
2.000,00 €                                          

01/01/2018

27 CI0908296807 Telèfon febrer A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/03/2018 54,00 € 46,98 € 46,98 €
28 CI0908947873 Telèfon març A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/04/2018 57,04 € 49,62 € 49,62 €
29 CI0909594334 Telèfon abril A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/05/2018 60,00 € 52,20 € 52,20 €
30 CI0910229350 Telèfon maig A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/06/2018 61,90 € 53,85 € 53,85 €
31 CI0910841264 Telèfon juny A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/07/2018 59,00 € 51,33 € 51,33 €
32 CI0911431086 Telèfon juliol A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/08/2018 59,00 € 51,33 € 51,33 €
33 CI0911976288 Telèfon agost A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/09/2018 59,00 € 51,33 € 51,33 €
34 CI0912482898 Telèfon setembre A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/10/2018 59,00 € 51,33 € 51,33 €
35 ZI18-001649158 Telèfon octubre A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/11/2018 59,01 € 51,34 € 51,34 €
36 ZI18-001894351 Telèfon novembre A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/12/2018 59,01 € 51,34 € 51,34 €
37 ZI19-000049007 Telèfon desembre A80907397 Vodafone España, S.A.U. 01/01/2019 59,01 € 51,34 € 51,34 €
38 CD0D1T0000218650011010G Tramesa documentació Lorenzo Benitez 

(director Madres Invisibles)

A83052407 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 26/03/2018 4,40 € 4,40 € 0,00 €

613,93 € 609,53 €

39 170084 Reparacions instal.lació elèctrica local IMA B66964735 Brico Eyga S.L. 28/11/2018 121,60 € 105,79 € 0,00 €

105,79 € 0,00 €Subtotal E

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions

Subtotal D

Document Probatori Equivalent (Rebut de pagament)

2 / 6



Justificació subvenció convocatòria general 

Annex 2

euros
euros

a 31/12/2018
Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Amics Infants del Marroc - IMA
18S03815-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:
Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

20.264,20 €
2.000,00 €                                          

01/01/2018

40 A1 654911T Fotocòpies B63206692 Verdiclick SL 20/01/2018 2,98 € 2,98 € 0,00 €
41 A/8083 Fotocòpies B66923004 Financial Cashback S.L. (Copyfel X-Press) 21/06/2018 67,51 € 67,51 € 0,00 €
42 16 Fotocòpies X5108890S Vijay Atri 26/06/2018 4,00 € 4,00 € 0,00 €
43 TPV09-1/6919 Fotocòpies B63206692 Verdiclick SL 01/12/2018 2,42 € 2,42 € 0,00 €
44 1163774 Fotocòpies B66923004 Financial Cashback S.L. (Copyfel X-Press) 15/12/2018 1,89 € 1,89 € 0,00 €
45 VEA338004 Aigua per assistents xerrada B66758004 Supermercat Catalunya Miah S.L. 05/10/2018 0,75 € 0,75 € 0,00 €
46 '79188716031543900000 Aigua i gots per assistents xerrada A08115032 Caprabo S.A. 04/12/2018 1,71 € 1,71 € 0,00 €
47 1163774 Sabó local IMA B08165615 Ferreteria Camps S.L. 15/02/2018 8,46 € 7,36 € 0,00 €
48 000124 03-0003 Bombeta local IMA A08721177 Condis Supermercats S.A. 09/07/2018 1,08 € 0,94 € 0,00 €
49 27134 Bombeta local IMA B58443599 Ferreteria Buenavista S.L. 08/10/2018 2,65 € 2,31 € 0,00 €
50 286444 Paper higiènic local IMA 44023058T Albert Font Marimon (Ferreteria Marimon) 25/10/2018 11,48 € 9,99 € 0,00 €

51 '00059511 Bombeta local IMA B66995465 Adesh&Manroop Concern, S.L. (DIA) 12/11/2018 5,59 € 4,86 € 0,00 €
52 288406 Bombeta local IMA 44023058T Albert Font Marimon (Ferreteria Marimon) 12/11/2018 13,09 € 11,39 € 0,00 €

118,11 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

53 34662 Impressió rollups informatius A64933187 ECO TROFEO SA 28/06/2018 322,22 € 322,22 € 0,00 €
54 1 000321 Impressió bosses amb logo d'IMA B60730108 ESTAMPER SL 29/06/2018 260,15 € 260,15 € 0,00 €
55 FBADS-747-100357207 Campanya promoció cursos Darija al Facebook IE9692928F Facebook Ireland Limited 01/02/2018 3,85 € 3,85 € 0,00 €

56 FBADS-747-100369693 Campanya promoció cursos Darija al Facebook IE9692928F Facebook Ireland Limited 28/02/2018 6,15 € 6,15 € 0,00 € Pagat amb targeta de crèdit

57 5402_9017 20180930 Campanya promoció cursos Darija al Facebook IE9692928F Facebook Ireland Limited 01/10/2018 3,54 € 3,54 € 0,00 € Pagat amb targeta de crèdit

58 5402_9017 20181031 Campanya promoció cursos Darija al Facebook IE9692928F Facebook Ireland Limited 31/10/2018 6,46 € 6,46 € 0,00 €

602,37 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

59 C201800000527412 Vols avió Helena Madico (guionista documental 

"Madres invisibles) per preparació projecció 

Filmoteca

A63422141 Vueling Airlines SA 22/02/2018 145,98 € 145,98 € 0,00 €

60 C201800000527362 Vols avió Lorenzo Benítez (director documental 

"Madres invisibles) per projecció Filmoteca

A63422141 Vueling Airlines SA 13/03/2018 220,98 € 220,98 € 0,00 €

366,96 € 0,00 €

61 01/2018 Ponent xerrada “Quan els nois i noies de filiació 

adoptiva es fan adolescents” 20-1-18

73180249E JAUME FUNES ARTIAGA 07/02/2018 150,00 € 150,00 € 0,00 €

62 1/2018 Ponent xerrada "Els orígens del menor 

adoptat" 2-3-18

44001752S Marta San Martino Pomés 12/03/2018 150,00 € 150,00 € 0,00 €

Pagat amb targeta de crèdit

Subtotal H

Subtotal G

L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres treballs directament relacionats amb l'activitat i/o projecte)

Subtotal F

F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)

J. Allotjament i dietes (2)

I. Assegurances

Subtotal I

K. Viatges i desplaçaments (2)

G. Transport - Missatgeria

Subtotal K

Document Probatori Equivalent (Factura simplificada)
Document Probatori Equivalent (Rebut de pagament)

Document Probatori Equivalent (Rebut de pagament)

Document Probatori Equivalent (Rebut de pagament)
Document Probatori Equivalent (Factura simplificada)
Document Probatori Equivalent (Factura simplificada)

Document Probatori Equivalent (Factura simplificada)

Pagat amb targeta de crèdit

H. Publicitat i Propaganda

Subtotal J

Document Probatori Equivalent (Rebut de pagament)
Document Probatori Equivalent (Rebut de pagament)

Pagat amb targeta de crèdit

Pagat amb targeta de crèdit

Document Probatori Equivalent (Factura simplificada)

Document Probatori Equivalent (Factura simplificada)
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Annex 2

euros
euros

a 31/12/2018
Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Amics Infants del Marroc - IMA
18S03815-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:
Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

20.264,20 €
2.000,00 €                                          

01/01/2018

63 A01 Taller de contes del Marroc 38082588Q Gemma Charines Pedrero 15/03/2018 181,50 € 181,50 € 0,00 €
64 6/2018 Ponent xerrada "Els orígens del menor adoptat 

II" 5-10-18

44001752S Marta San Martino Pomés 15/10/2018 150,00 € 150,00 € 0,00 €

65 F002/2018 Professor classes Darija febrer Y0706376Z Mouhcine Saoulej 01/02/2018 297,00 € 297,00 € 0,00 €
66 F004/2018 Professor classes Darija març Y0706376Z Mouhcine Saoulej 01/03/2018 297,00 € 297,00 € 0,00 €
67 F005/2018 Professor classes Darija abril Y0706376Z Mouhcine Saoulej 03/04/2018 297,00 € 297,00 € 0,00 €
68 F006/2018 Professor classes Darija maig Y0706376Z Mouhcine Saoulej 01/05/2018 297,00 € 297,00 € 0,00 €
69 F007/2018 Professor classes Darija juny-juliol Y0706376Z Mouhcine Saoulej 01/06/2018 594,00 € 594,00 € 0,00 €
70 F008/2018 Professor classes Darija setembre-octubre Y0706376Z Mouhcine Saoulej 10/10/2018 346,50 € 346,50 € 0,00 €
71 F009/2018 Professor classes Darija novembre Y0706376Z Mouhcine Saoulej 01/11/2018 347,50 € 347,50 € 0,00 €
72 F010/2018 Professor classes Darija desembre Y0706376Z Mouhcine Saoulej 01/12/2018 241,00 € 241,00 € 0,00 €
73 91 Monitoratge per a dinamització espai per a 

infants en xerrades

41002487L ENRIC VIDAL BALLESTER (CFS Les Glòries) 30/10/2018 93,00 € 93,00 € 0,00 €

74 107 Monitoratge per a dinamització espai per a 

infants en xerrades

41002487L ENRIC VIDAL BALLESTER (CFS Les Glòries) 02/12/2018 33,50 € 33,50 € 0,00 €

75 108 Monitoratge per a dinamització espai per a 

infants en xerrades

41002487L ENRIC VIDAL BALLESTER (CFS Les Glòries) 04/12/2018 21,50 € 21,50 € 0,00 €

76 121 Gestoria gener F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 31/01/2018 72,36 € 62,95 € 62,95 €
77 343 Gestoria febrer F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 28/02/2018 72,36 € 62,95 € 62,95 €
78 571 Gestoria març F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 31/03/2018 72,36 € 62,95 € 62,95 €
79 783 Gestoria abril F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 30/04/2018 72,36 € 62,95 € 62,95 €
80 999 Gestoria maig F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 31/05/2018 72,36 € 62,95 € 0,00 €
81 1231 Gestoria juny F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 30/06/2018 72,36 € 62,95 € 0,00 €
82 1451 Gestoria juliol F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 31/07/2018 72,36 € 62,95 € 0,00 €
83 1666 Gestoria agost F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 31/08/2018 72,36 € 62,95 € 0,00 €
84 1885 Gestoria setembre F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 30/09/2018 72,36 € 62,95 € 0,00 €
85 2099 Gestoria octubre F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 31/10/2018 72,36 € 62,95 € 0,00 €
86 2329 Gestoria novembre F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 30/11/2018 72,36 € 62,95 € 0,00 €
87 25552 Gestoria desembre F08638322 Col·lectiu Ronda, SCCL 31/12/2018 72,36 € 62,95 € 0,00 €
88 172/2018 Gestió i tractament de bases de dades (quota 

alta i quota semestral)

G65943664 Associació SinergiaTIC 08/08/2018 968,00 € 842,16 € 0,00 €

5.094,06 € 251,80 €Subtotal L
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Justificació subvenció convocatòria general 

Annex 2

euros
euros

a 31/12/2018
Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Amics Infants del Marroc - IMA
18S03815-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:
Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

20.264,20 €
2.000,00 €                                          

01/01/2018

89 0547/1039/2018 Modificació estatuts Registre associacions Dep. 

Justícia

A0811001G Generalitat de Catalunya. Departament de 

Justícia . Registre Entitats

22/01/2018 21,85 € 19,01 € 0,00 €

90 0547/4079/2018 Tramitació esmenes Registre associacions Dep. 

Justícia

A0811001G Generalitat de Catalunya. Departament de 

Justícia . Registre Entitats

15/03/2018 32,80 € 28,54 € 0,00 €

91 0547/8335/2018 Certificació dades entitat Registre associacions 

Dep. Justícia

A0811001G Generalitat de Catalunya. Departament de 

Justícia . Registre Entitats

15/05/2018 21,85 € 19,01 € 0,00 €

92 9180352376 Emissió certificat digital entitat FNMT Q2826004J FNMT-RCM Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre-Real Casa de la Moneda

04/06/2018 16,94 € 14,74 € 0,00 €

93 0229_2901 025061072030001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 09/01/2018 0,73 € 0,64 € 0,00 €
94 0229_2901 025071749700001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 22/01/2018 0,73 € 0,64 € 0,00 €
95 0275_0125 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 25/01/2018 0,60 € 0,52 € 0,00 €
96 0229_2901 025081643480001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 31/01/2018 1,09 € 0,95 € 0,00 €
97 2440_5927 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 22/02/2018 40,00 € 34,80 € 0,00 €
98 0275_0223 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 23/02/2018 0,60 € 0,52 € 0,00 €
99 0229_2901 025112867310001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 02/03/2018 0,73 € 0,64 € 0,00 €

100 0229_2901 026010398180001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 14/03/2018 71,15 € 61,90 € 0,00 €
101 0229_2901 026010398180001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 22/03/2018 4,30 € 3,74 € 0,00 €
102 0275_0323 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 23/03/2018 0,60 € 0,52 € 0,00 €
103 0229_2901 026022219230001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 29/03/2018 0,73 € 0,64 € 0,00 €
104 0275_0425 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 25/04/2018 0,60 € 0,52 € 0,00 €
105 0229_2901 026060769560001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 02/05/2018 1,09 € 0,95 € 0,00 €
106 0275_0525 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 25/05/2018 0,60 € 0,52 € 0,00 €
107 0229_2901 026091880030002 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 04/06/2018 0,73 € 0,64 € 0,00 €
108 0229_2901 026092631050001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 05/06/2018 0,73 € 0,64 € 0,00 €
109 0229_2901 026091880030001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 05/06/2018 74,05 € 64,42 € 0,00 €
110 0229_2901 026091880030001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 07/06/2018 4,30 € 3,74 € 0,00 €
111 0275_0625 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 25/06/2018 0,60 € 0,52 € 0,00 €
112 0229_2901 026122761200001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 03/07/2018 0,73 € 0,64 € 0,00 €
113 0275_0725 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 25/07/2018 2,00 € 1,74 € 0,00 €
114 2664_4303 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 25/07/2018 52,60 € 45,76 € 0,00 €
115 0229_2901 027040822520001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 01/08/2018 1,09 € 0,95 € 0,00 €
116 0229_2901 027042421930002 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 06/08/2018 1,09 € 0,95 € 0,00 €
117 0229_2901 027042421930001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 07/08/2018 105,63 € 91,90 € 0,00 €
118 0229_2901 027042421930001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 09/08/2018 4,30 € 3,74 € 0,00 €
119 0275_0824 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 24/08/2018 2,00 € 1,74 € 0,00 €
120 0229_2901 027070403930001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 03/09/2018 0,73 € 0,64 € 0,00 €
121 0275_0925 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 25/09/2018 2,00 € 1,74 € 0,00 €
122 0229_2901 027100610020001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 02/10/2018 1,28 € 1,11 € 0,00 €
123 0275_1025 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 25/10/2018 2,00 € 1,74 € 0,00 €
124 0229_2901 028011365590001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 02/11/2018 1,92 € 1,67 € 0,00 €
125 2821_5976 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 08/11/2018 5,05 € 4,39 € 0,00 €
126 0229_2901 028021499370002 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 12/11/2018 4,96 € 4,32 € 0,00 €
127 0229_2901 028021499370001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 12/11/2018 223,67 € 194,59 € 0,00 €
128 0229_2901 028021499370001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 14/11/2018 4,30 € 3,74 € 0,00 €
129 0275_1123 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 23/11/2018 2,00 € 1,74 € 0,00 €
130 DV020180000414461 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 03/12/2018 24,20 € 21,05 € 0,00 €
131 0229_2901 028042765900001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 04/12/2018 1,28 € 1,11 € 0,00 €
132 0275_1224 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 24/12/2018 2,00 € 1,74 € 0,00 €
133 0229_2901 028070954980001 Comissions bancàries A08000143 Banco de Sabadell, S.A. 28/12/2018 1,28 € 1,11 € 0,00 €

646,87 € 0,00 €

TOTAL 20.264,20 € 2.000,00 €

Pagat amb targeta de crèdit

Document Probatori Equivalent (Rebut de pagament)

El Sr./Sra. Oscar de Rosselló Ester  amb DNI/NIE 35021622M  en qualitat de representant legal de la persona jurídica beneficiària Amics dels Infants del Marroc - IMA amb NIF G62555859

CERTIFICA que els rebuts/tiquets que s'han identificat com a tals en el camp d'observacions corresponen a despeses generades per l'esmentada activitat, que pels seus imports i característiques no han pogut ser objecte de factura; que els justificants relacionats imputats al 

projecte/activitat/servei subvencionat durant el seu període d'execució han estat efectivament pagats; que custodiarà la documentació suport que ho acredita; que aquesta documentació es troba a disposició de l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius 

d'aquesta Entitat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present justificació.

TOTAL DESPESES

Document Probatori Equivalent (Rebut de pagament)

M. Altres despeses (a especificar)

Subtotal M

Població i data: Barcelona, 28 de febrer de 2018 Signatura i segell

Document Probatori Equivalent (Rebut de pagament)
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Justificació subvenció convocatòria general 

Annex 2

euros
euros

a 31/12/2018
Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Amics Infants del Marroc - IMA
18S03815-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:
Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

20.264,20 €
2.000,00 €                                          

01/01/2018

Notes:

(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu començant per 1

(4) En aquesta columna s'ha d'indicar l'import total o parcial de la factura  que s'imputa a la subvenció rebuda de l'Ajuntament de Barcelona/IBE/ICUB/IMD. El total imputat, en aquesta columna, ha de ser igual  a l'import de la subvenció rebuda.

(3) En el cas que un justificant inclogui conceptes que no tenen a veure amb el projecte/activitat/servei per al qual s'ha atorgat la subvenció, aquí només s'ha d'indicar la part que realment s'ha dedicat al projecte.

(1) Respecte a les despeses de recursos humans, pot ser subvencionable el cost total salarial mensual, que correspon a la suma de la retribució bruta que apareix a la nòmina del treballador/a més la quota de l'empresa a la Seg. Social. Les despeses de personal es justifiquen amb la nòmina del treballador acompanyada dels corresponents TC1 i TC2 de la 

TGSS i el model 111 de l'IRPF.

(2) En el cas que el document justificatiu de la resta de despeses, no sigui una factura, sinó un altre document probatori equivalent, com un rebut o justificant (com per dietes o transport públic), indiqueu-lo en el camp d'observacions.

(*) S'han de relacionar totes les despeses del projecte/activitat/servei subvencionat. En el cas que el nombre de files de cada concepte sigui insuficient podeu inserir línies dins del mateix concepte seleccionant una cel·la verda i fent clic sobre el botó d'inserir línia.
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Justificació subvenció convocatòria general

Annex 3

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:        Import total del projecte : 20.264,20 € euros
Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada: 2.000,00 € euros
Nom del projecte subvencionat Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data de 

cobrament

(dd/mm/aaaa) Import

NIF Nom (2) euros

1 Projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat per a l'any 

2018. Àmbit temàtic i programa: Mb 11. Foment de l’activitat pel 

funcionament de les entitats

P0801900B Ajuntament de Barcelona 20/08/2018 2.000,00 €

Subtotal A 2.000,00 €

2

Realització de jornades, activitats i formació a associacions de 

famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats 

per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies 

adoptives d’infants adoptats a Catalunya o a altres països per a 

l’exercici 2017

Q5850044H Institut Català de l'Acolliment i 

l'Adopció (ICAA)

17/01/2018 2.672,32 €

3

Realització de jornades, activitats i formació a associacions de 

famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats 

per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies 

adoptives d’infants adoptats a Catalunya o a altres països per a 

l’exercici 2017

Q5850044H Institut Català de l'Acolliment i 

l'Adopció (ICAA)

17/01/2019 527,43 €

4

Realització de jornades, activitats i formació a associacions de 

famílies acollidores amb infants acollits en família aliena, tutelats 

per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives 

d'infants adoptats a Catalunya o a altres països i associacions de 

persones que han estat acollides o adoptades en família aliena, per 

a l'exercici 2018

Q5850044H Institut Català de l'Acolliment i 

l'Adopció (ICAA)

22/01/2019 8.809,99 €

Subtotal B 12.009,74 €

Subtotal C 0,00 €

5 Quotes de les famílies associades a IMA G60651213 Amics dels Infants del Marroc 14/03/2018 2.462,50 €
6 Quotes de les famílies associades a IMA G60651213 Amics dels Infants del Marroc 05/06/2018 2.937,50 €
7 Quotes de les famílies associades a IMA G60651213 Amics dels Infants del Marroc 07/08/2018 772,06 €

Subtotal D 6.172,06 €

Subtotal E 0,00 €

Subtotal F 0,00 €

8 Venda de bosses amb logo IMA G60651213 Amics dels Infants del Marroc 05/10/2018 20,00 €
9 Venda de bosses amb logo IMA G60651213 Amics dels Infants del Marroc 04/12/2018 30,00 €

Subtotal G 50,00 €

Subtotal H 0,00 €

10
Donacions dels assistents a la projecció del documental "Madres 

invisibles" a la Filmoteca de Catalunya

G60651213 Amics dels Infants del Marroc 19/03/2018 32,40 €

Subtotal I 32,40 €

TOTAL 20.264,20 €

G. Venda de Productes

D. Recursos propis de l'entitat

E. Taquillatge

F. Quotes d'inscripció

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat subvencionada

A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona (1)

B. Subvencions d'altres administracions

C. Aportacions d'ens privats

Observacions

n
ú

m
. d

'o
rd

re
 (0

)

18S03815-001
Amics Infants del Marroc - IMA

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat

Emissor de l'ingrés
Concepte de l'ingrés

H. Publicitat i/o Esponsorització

I. Altres ingressos

Total INGRESSOS
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Justificació subvenció convocatòria general

Annex 3

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:        Import total del projecte : 20.264,20 € euros
Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada: 2.000,00 € euros
Nom del projecte subvencionat Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2018 a 31/12/2018

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat subvencionada

18S03815-001
Amics Infants del Marroc - IMA

Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat

Població i data: Barcelona, 28 de febrer de 2018 Signatura i segell

Nota:
(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu començant pel número 1
(1) Si per part de l'Ajuntament només s'ha rebut subvenció d'un sector o districte o institut, es poden esborrar la resta, que s'han indicat a mode d'exemple.
(2) En cas que l'ingrés estigui pendent cobrament, indicar "P. Cobrament" 

El Sr./Sra. Oscar de Rosselló Ester  amb DNI/NIE 35021622M en qualitat de representant legal de la persona jurídica beneficiària Amics dels Infants del Marroc - IMA amb NIF G62555859

CERTIFICA que els ingressos imputats al projecte/activitat/servei subvencionat han estat efectivament ingressats; que custodiarà la documentació suport que ho acredita; que  aquesta documentació es troba a disposició de 

l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius d'aquesta Entitat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present justificació.
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Justificació de subvenció convocatòria general

Estat de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a l'execució de l'activitat subvencionada (*)

20.264,20 € euros

2.000,00 € euros

Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2018 a 31/12/2018

Previsió inicial o 

reformulació ja 

aprovada (1)

Despeses realitzades
(2)

Previsió inicial o 

reformulació ja 

aprovada (1)

Ingressos 

obtinguts
(3)

9.262,00 €                       10.883,81 €                      
2.000,00 €           2.000,00 €           

2.183,00 €                       1.832,30 €                        
3.372,00 €           12.009,74 €         

-  €                                 -  €                                  
-  €                    -  €                     

837,00 €                           613,93 €                            
14.564,00 €        6.172,06 €           

112,00 €                           105,79 €                            -  €                    -  €                     

-  €                                 118,11 €                            
-  €                    -  €                     

-  €                                 -  €                                  -  €                    50,00 €                 

-  €                                 602,37 €                            -  €                    -  €                     

-  €                                 -  €                                  -  €                    32,40 €                 

-  €                                 -  €                                  19.936,00 €        20.264,20 €         

-  €                                 366,96 €                            10,03% 9,87%

6.670,00 €                       5.094,06 €                        Previsió inicial Real

872,00 €                           646,87 €                            -  €                    -  €                     

19.936,00 €                     20.264,20 €                      

Import  % (6) Import %

                                328,20 € 1,65% 328,20 €              1,65%

Signatura i segell

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:         

Codi de subvenció:

Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Concepte

Amics Infants del Marroc - IMA
18S03815-001
Organització i desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitatNom del projecte subvencionat:

Concepte

A. Subvencions municipals

B. Subvencions d'altres administracions

C. Aportacions d'ens privats

D. Recursos propis de la persona 

jurídica (l'entitat)

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

E. Taquillatge

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat

Desviació d'ingressos (4)

F. Quotes d'inscripció

G. Venda de Productes

H. Publicitat i/o Esponsorització

I. Altres ingressos

Diferència Ingressos - Despeses 

% finançament municipal (5)

Total Ingressos

A. Recursos Humans 

(retribucions, S.Social)

B. Lloguers 

(materials, infraestructures etc.)

C. Subministraments 

(electricitat, aigua, gas)

Desviació de Despeses (4)
Total Despeses

I. Assegurances

Explicar els motius pels quals existeix una desviació entre la despesa prevista en la sol·licitud de subvenció i la finalment realitzada , així com entre els ingressos previstos i els obtinguts.

El pressupost total de projecte s'ha incrementat en un 1,65%, passant dels 19.936 euros previstos als 20.264,20 € finalment executats.

A nivell d'ingressos, s'ha obtingut una subvenció de 8.809,99 € de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció per a la realització d'activitats incloses en aquest projecte durant el període 1/4/2018 a 31/12/2018. Aquesta 

subvenció, que no estava prevista inicialment, es va atorgar de forma definitiva el 14/12/2018 i ha permès reduir l'aportació d'IMA al projecte a través de recursos propis. També s'han obtingut nous ingressos no previstos 

amb la venda de productes de merchandising i per donacions dels assistents a la projecció del documental "Madres invisibles" a la Filmoteca de Catalunya.

A nivell de despeses, la distribució per partides del pressupost executat presenta algunes diferències respecte del inicialment previst.

S'ha incrementat en un 17,5% la partida A. Recursos humans propis, a causa de la major dedicació del personal contractat per l'entitat a la realització de les activitats previstes (especialment les xerrades formatives adreçades 

a famílies i la difusió d'informacions sobre equitat de gènere, interculturalitat i recursos educatius a través dels canals de comunicació d’IMA).

Per contra, s'ha reduït en un 23,6% la partida L. Treballs realitzats per empreses externes. Aquesta reducció és provocada principalment perquè en el projecte presentat inicialment s'havien comptabilitzat en aquesta partida 

El Sr./Sra. Oscar de Rosselló Ester  amb DNI/NIE 35021622M en qualitat de representant legal de la persona jurídica beneficiària Amics dels Infants del Marroc - IMA amb NIF G62555859

DECLARA que en relació al projecte/activitat/servei subvencionat s'han produït els ingressos i despeses que figuren en el present document, i que les desviacions respecte al pressupost inicial s'han produït per les motivacions 

a dalt esmentades, i perquè així consti, als efectes de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció concedida, signo la present declaració responsable.

Població i data: Barcelona, 28 de febrer de 2018

J. Allotjament i dietes

K. Viatges i desplaçaments

L. Treballs realitzats per empreses externes

(neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el 

M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors, 

com per exemple amortizacions dels bens adquirits, etc)

D. Comunicacions (telefon, fax, correus)

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions

F. Adquisició de material fungible

(d'oficina, etc.)

G. Transport - Missatgeria

H. Publicitat i Propaganda
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Justificació de subvenció convocatòria general

Notes:

(6) El % de la desviació final de despeses es calcula dividint l'import resultant de despeses reals - despeses previstes, entre el total de despeses previstes i de la mateixa manera els ingressos, En cas d'existir una desviació sempre s'ha de motivar.

(1) Previsió inicial o reformulació ja aprovada= S'han d'indicar la previsió inicial de despeses i d'ingressos segons allò que es va indicar al projecte original en el "pla de viabilitat econòmica del projecte - pressupost general" . En cas que ja s'hagi aprovat una reformulació, s'han d'indicar les 

quantitats reformulades. 
(2) Despeses reals = Cost real total del projecte subvencionat. Automàticament s'introduiran els subtotals de les despeses relacionades al full Despeses-detall.

(3) Ingresos reals = Total d'ingressos obtinguts per a la realització del projecte subvencionat. Automàticament s'introduiran els subtotals dels ingressos relacionats al full Ingressos-detall

(4) Desviació: En el cas de les despeses, la desviació és la diferència entre despeses reals i la previsió inicial de despeses; i en el cas d'ingressos, la diferència entre els ingressos reals i la previsió inicial d'ingressos. 

(5) % finançament municipal = percentatge que suposen les subvencions municipals (A) respecte del  total d'ingressos del projecte subvencionat.

(*) Les columnes ombrejades en color  s'aniran emplenant automàticament a partir de les dades introduïdes en els documents de despeses -detall i ingressos-detall. Per tant, no imprimiu aquest full fins haver emplenat els altres.
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