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Núm. d’expedient ICAA02/20/000004 Any 2020 

             
 

Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció corresponent a la 
convocatòria de subvencions per a associacions de famílies acollidores o 
adoptives, i associacions de persones que han estat acollides o adoptades. 
 

 

Dades de l’entitat titular 

Nom 
Amics dels Infants del Marroc (IMA) 

NIF 
G62555859 

Adreça 
Avinguda Diagonal, 365, 1r 2a 

  

Codi postal 
08037 

Població 
Barcelona 

Telèfon 
601174524 

Fax 
      

Adreça electrònica 
ima@amicsinfantsmarroc.org 

Noms i cognoms 

Oscar de Rosselló Ester 
En qualitat de (indiqueu el càrrec que ocupa en 

l’entitat) 

Coordinador general 

 
 
 

 Tipus d’acció: 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 
 

 Nom de l’acció: Activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament d’infants i les 
desigualtats de gènere al Marroc 
 
 
Memòria de l’activitat:   
 
a) Explicació del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat. 
 
S’ha desenvolupat un conjunt d’activitats de suport a les famílies adoptives per a la dotació de recursos en l’àmbit de 
la recerca i la comprensió dels orígens i les primeres vivències dels infants adoptats en el país d’origen. El projecte 
s’ha centrat especialment en les causes de l’abandonament d’infants al Marroc i les experiències viscudes per 
aquests infants durant el seu procés d’institucionalització. De forma complementària, el projecte ha inclòs accions 
d’informació sobre les iniciatives que actualment es duen a terme al Marroc per fer front a aquestes problemàtiques, 
en algunes de les quals hi participa activament IMA a través dels projectes de cooperació internacional que 
desenvolupa amb entitats marroquines. 
La dotació d’aquests recursos facilita a les famílies adoptives eines per aproximar-se al coneixement i a l’elaboració 
d’un discurs sobre els orígens dels infants abandonats, un pas fonamental en la construcció de la seva identitat. La 
construcció d’un marc on es puguin situar les causes més probables de l’abandonament i el tipus d’atenció rebuda en 
les institucions d’acollida d’infants abandonats al Marroc ha de permetre a aquestes famílies disposar d’eines per 
acostar-se a la comprensió de les conseqüències de la història personal de cada infant, de les vivències traumàtiques 
que ha patit i, per tant, les ha de dotar de més recursos per afrontar les situacions de crisi que es puguin donar en la 
convivència diària i les incerteses, temors i dubtes que molt cops comporta el procés de cerca dels orígens tant per a 
la persona adoptada como per al seu entorn familiar adoptiu. 
El projecte s’ha estructurat en tres tipus d’actuacions: 

• Realització d’una exposició multimèdia (fotografies, vídeos, àudios i panells informatius) amb textos explicatius 
sobre la situació que es dona al Marroc en relació a l’abandonament d’infants, la seva institucionalització i la 
discriminació social de les mares solteres, i sobre les iniciatives que s’estan duent a terme al Marroc per a fer 
front a aquesta situació. 

• Difusió d’informacions i documents sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere al 
Marroc i dels recursos disponibles per encarar aquestes problemàtiques, a través dels mitjans de comunicació 
d’IMA. 

• Diàleg i intercanvi de coneixements sobre aquestes temàtiques a través de les xarxes socials. 
La realització d’una exposició multimèdia s’ha centrat en una mostra de fotografies, vídeos, àudios i panells 
informatius amb dades estadístiques, textos explicatius i testimonis de mares soles i persones que han estat 
abandonades al Marroc. Tots aquests elements tracten sobre la discriminació que pateixen les mares solteres al 
Marroc, la situació de la infància abandonada i les iniciatives que s’estan duent a terme en aquest país per fer front a 
aquestes problemàtiques, tant per part de les entitats del tercer sector que treballen específicament en el suport a les 
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mares solteres com dels moviments socials marroquins de lluita per l’equitat i la igualtat de drets de les dones. 
El recull de material informatiu i de vídeo s’ha efectuat a partir dels documents disponibles a les entitats marroquines 
Association Solidarité Féminine (ASF), Institution Nationale de Solidarité avec les Femmes (INSAF), Samu Social, 
Association 100% Mamans i Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), que treballen en l’acollida, 
l’acompanyament, la formació professional i la inserció laboral de mares solteres al Marroc, així com de les dades i 
textos disponibles als informes “L’enfance abandonnée au Maroc”, elaborat per LMPE amb el suport d’UNICEF, i “Le 
Maroc des mères célibataires”, elaborat per INSAF amb el suport d’ONU-Dones. 
També s’ha comptat amb la col·laboració de les associacions marroquines Amis des Enfants – Ai.Bi. Maroc i 
Association Meilleur Avenir Pour Nos Enfants (AMANE), així com de la Plateforme CDE (Plataforma per la Convenció 
dels Drets dels Infants), una xarxa d’organitzacions de la societat civil marroquina que treballen en el camp de la 
protecció de la infància. Des de l’any 2018 aquesta plataforma compta amb la participació de la Unitat de Protecció 
de la Infància del Ministeri del Desenvolupament Social, la Família i la Solidaritat del Marroc, fet que ha permès que 
s’erigís en la principal impulsora i verificadora de la implementació de la Política Pública Integrada de Protecció de la 
Infància que va aprovar el Govern del Marroc l’any 2015, a més de promoure l’aprovació de canvis legislatius que 
millorin les condicions de vida dels infants en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Les associacions 
marroquines MRA Mobilising for Rights Associates i Droits & Justice també han facilitat vídeos per a l’exposició. 
L’exposició s’ha organitzat amb la col·laboració de l’entitat Casal dels Infants, que ha participat en les tasques de 
planificació i execució i s’ha responsabilitzat de la participació de l’associació marroquina 100% Mamans (Tànger) pel 
que fa a l’aportació de documents i vídeos per a l’exposició. Les despeses que corren a càrrec d’aquesta entitat 
col·laboradora no es fan constar en la justificació econòmica del present projecte, que es refereix exclusivament a les 
despeses imputables a IMA. La col·laboració d’aquesta entitat ha permès disposar de recursos humans i materials 
addicionals per a l’assoliment dels objectius del projecte, alhora que ha garantit que el projecte s’ajusti a les 
necessitats dels col·lectius al qual s’adreça, ja que entre els col·lectius destinataris es troben les entitats socials. 
També s’ha col·laborat intensament amb l’Ateneu El Poblet, que ha participat intensament en el disseny, 
l’organització, l’execució i la difusió de l’exposició. 
L’exposició s’ha adreçat al públic en general, a les entitats socials i a les institucions publiques que treballen en la 
gestió de les problemàtiques vinculades amb les desigualtats de gènere, la diversitat, l’acollida de persones migrants 
i la vulneració dels drets humans. S’ha posat però un èmfasi especial en la promoció de l’assistència entre el 
col·lectiu de famílies amb infants adoptats al Marroc. 
La difusió d’informacions i documents sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere al 
Marroc, les repercussions i afectacions que aquesta situació té en la nostra societat i els recursos disponibles per 
encarar aquestes problemàtiques, tant en el país d’origen com en el nostre entorn més immediat, s’ha efectuat 
mitjançant la divulgació de missatges generats per IMA i altres entitats i institucions a través dels canals de 
comunicació d’IMA. En tots els casos els missatges han tingut l’objectiu d’informar i sensibilitzar la població sobre 
aquestes problemàtiques i proporcionar eines, pautes i suport a les famílies que han adoptat infants al Marroc per 
afavorir el coneixement entorn dels orígens d’aquests infants i el tractament integral dels processos de cerca 
d’orígens, un aspecte cabdal en el creixement de la relació entre l’infant adoptat i la família i en la creació d'una 
entitat adoptiva positiva. 
Aquesta activitat s’ha complementat amb la creació de grups de reflexió, diàleg i debat a través de les xarxes socials 
de blog i facebook per tal de potenciar l’intercanvi d’experiències i coneixements i l’ajuda mútua entre famílies 
adoptives i altres persones interessades entorn de temes relacionats amb la recerca i la comprensió dels orígens i les 
primeres vivències dels infants adoptats al Marroc i el tractament integral dels processos de cerca d’orígens. 
En totes les activitats realitzades el tractament de la problemàtica de les desigualtats de gènere al Marroc s’ha 
efectuat fomentant la interacció positiva, el coneixement mutu, el reconeixement de la diversitat i el respecte per la 
cultura i les tradicions marroquines, i promovent el coneixement i la visibilització dels interessos diversos sense caure 
en l’assimilacionisme i les visions eurocèntriques. 
Així mateix, totes les activitats han estat gratuïtes (tret de la venda del llibre “Alcemos la voz”). Per part d’IMA hi ha la 
ferma voluntat de donar continuïtat a totes aquestes línies d’actuació en els propers anys. 
Les activitats han tingut un impacte clarament positiu sobre les persones assistents i els col·lectius destinataris, ja 
que s’ha augmentat el seu nivell d’informació i la seva capacitació per a actuar de cara a la resolució de 
determinades problemàtiques socials que afecten col·lectius especialment vulnerables. 
A nivell de la ciutadania i els agents socials (entitats socials i institucions públiques), el coneixement, la sensibilització 
i la conscienciació sobre la situació de discriminació que pateixen les dones en la societat marroquina (especialment 
les mares soles) i els infants nascuts de relacions extramatrimonials i les conseqüències directes que aquesta 
situació té en el nostre entorn més immediat, fomenta el debat per a la definició d’accions proactives per a fer front a 
aquestes problemàtiques i permet avançar en la construcció de la inclusió i la millora de la qualitat de vida de les 
dones, els infants i els menors migrats sense referents familiar d’origen marroquí. 
Pel que fa a les famílies adoptives, la seva participació activa en les activitats ha repercutit en un increment de les 
seves capacitats i habilitats per a conèixer i elaborar un discurs sobre els orígens dels infants abandonats al Marroc, i 
per a valorar les conseqüències la història i les vivències personals de cada infant poden tenir en el seu 
desenvolupament posterior. En definitiva, s’ha dotat les famílies d’eines i recursos per portar a terme una millor 
integració dels infants en el seu entorn, per afrontar les situacions de crisi que es puguin donar en la convivència i per 
acompanyar-les en el creixement de la relació entre l'infant adoptat i la família. 
Pel que fa als infants i adolescents, s’ha potenciat la construcció de la seva identitat i de les seves capacitats d’una 
manera integral (tenint en compte els seus orígens i vivències), acompanyant-los en el seu creixement personal i en 
la creació d’una entitat adoptiva positiva. També s’ha potenciat la seva habilitat i disposició d’inserir-se 
constructivament en la realitat social en la qual vivim 
El desenvolupament de les activitats realitzades ha tingut també un impacte significatiu de cara a la disminució de les 
desigualtats de gènere, ja que la perspectiva de gènere és inherent al projecte, tant a nivell del seu contingut com de 
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la seva metodologia. El major coneixement de les desigualtats entre dones i homes existents al Marroc i de les 
iniciatives i recursos que actualment es duen a terme per fer front a aquestes situacions, així com de les 
conseqüències que aquestes desigualtats de gènere tenen en la nostra societat (fins i tot a nivell personal com és el 
cas de l’origen dels infants adoptats), ha contribuït a millorar la formació de les famílies adoptives i la població en 
general des d’una perspectiva de gènere. De la mateixa manera, la difusió d’informacions i documents i els debats 
que s’han realitzat a través de les xarxes socials han contribuït a combatre els estereotips de gènere i a fomentar els 
valors igualitaris i la coeducació. 
Les activitats realitzades, l’intercanvi de vivències i experiències i els debats que s’han generat han contribuït a 
promoure la relació entre famílies adoptives, no només les famílies que formen part d’IMA, sinó també altres famílies 
adoptives. En aquest sentit, les activitats no s’han adreçat exclusivament a les persones associades sinó s’han posat 
en marxa diverses estratègies per tal d’augmentar l’accés a la informació per part dels col·lectius destinataris i la 
participació en les activitats de persones no associades a l’entitat, com la realització de la promoció i difusió de les 
activitats a través dels canals de comunicació d’accés lliure d’IMA i de les altres entitats que col·laboren en el 
projecte, el desenvolupament de les activitats en espais d’accés públic, l’accessibilitat d’aquests espais i la gratuïtat 
de les activitats tant per a les persones associades com per a les no associades. Aquestes estratègies faciliten 
l’assistència de totes les persones i col·lectius a les activitats realitzades. 
En aquest àmbit, s’ha posat un èmfasi especial en la col·laboració amb l’associació de famílies adoptives AFNE 
(Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia), amb la qual s’ha arribat a acords per a la difusió conjunta de les 
activitats de cada una de les associacions. Aquest acord permet un major impacte de la difusió i facilita l’assistència 
de membres d’altres associacions de famílies adoptives a les activitats desenvolupades. 
Gràcies a la difusió i promoció de les activitats desenvolupades a través dels canals de comunicació d’IMA i d’altres 
entitats i a la realització d’activitats adreçades a la població en general i al sector associatiu, el projecte ha contribuït 
a incrementar el coneixement i l’interès per l’entitat entre la població en general, així com a augmentar la informació i 
la sensibilització social sobre la situació de la infància abandonada al Marroc, les causes que la provoquen, 
especialment la greu discriminació que pateixen les mares solteres, i les conseqüències que aquesta situació 
provoca en la nostra societat. El projecte també ha contribuït a augmentar la sensibilització sobre l’adopció, fent-la 
més visible i promovent la comprensió de les problemàtiques que comporta. 
En el projecte inicial es preveia la realització de dues activitats que no s’han pogut realitzar segons les previsions. 
En primer lloc, es preveia la realització de projeccions de documentals i/o pel·lícules centrades en les problemàtiques 
de l’abandonament d’infants i la situació de les mares solteres al Marroc i el posterior debat sobre la temàtica. 
Aquestes projeccions havien de tenir lloc en centres d’ensenyament de batxillerat i de cicles formatius (especialment 
els graus de Treball i Integració Social) i altres espais de joves del municipis de Barcelona, Terrassa i Caldes de 
Montbui. Finalment, a causa de les mesures de seguretat i protecció sanitària establertes per les autoritats 
competents per la pandèmia de la COVID-19, especialment la reducció de la presencialitat a les classes de batxillerat 
i cicles formatius, les activitats no s’han pogut desenvolupar de forma presencial, tal com estaven previstes. També 
s’ha desestimat la seva realització de forma telemàtica per la dificultat que aquest format suposava per a 
l’organització de les projeccions i els debats (amb diferents llocs de connexió: centres educatius per al cos docent, 
local d’IMA per al personal d’IMA i centres municipals per als tècnics municipal) i la previsible disminució en el 
nombre de persones assistents que el format telemàtic podia comportar. 
Per aquesta raó, l’activitat s’ha ajornat fins al primer trimestre de l’any 2022. De tota manera, durant el període 
objecte de la present convocatòria de subvencions de l’ICAA s’ha avançat en la preparació d’aquestes activitats, ja 
que s’han tancat els acords amb les empreses distribuïdores de les pel·lícules i documentals que es preveia projectar 
per tal d’obtenir l’autorització per a la seva projecció en centres d’ensenyament i espais de joves. També s’ha 
redactat el fulletó informatiu de l’activitat que es trametrà als responsables dels centres. 
Així mateix, IMA ha continuat amb el servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental “Madres 
invisibles” als membres de les famílies associades i persones simpatitzants de l’entitat. 
En segon lloc, també es preveia la realització de xerrades, col·loquis i debats públics sobre la discriminació que 
pateixen les mares solteres, la situació de la infància abandonada al Marroc i les iniciatives que s’estan duent a terme 
en aquest país per fer front a aquestes problemàtiques. Aquestes xerrades estaven previstes amb la presència de 
responsables de les entitats marroquines Association Solidarité Féminine (ASF), Institution Nationale de Solidarité 
avec les Femmes (INSAF), Samu Social i Association 100% Mamans, que treballen en l’acollida, l’acompanyament, 
la formació professional i/o la inserció laboral de mares solteres al Marroc i, en el cas del Samu Social, també en 
l’acollida d’infants sense referents familiars. Les activitats s’havien de realitzar en format presencial, en coincidència 
amb l’exposició multimèdia (en el mateix centre i en el mateix període), de forma que constituïen activitats 
complementàries i s’augmentava l’impacte del conjunt de les activitats de sensibilització. 
Les restriccions governamentals establertes al Marroc durant els anys 2020 i 2021 per fer front a la situació sanitària 
provocada per la COVID19, que han inclòs la suspensió de vols amb Espanya, han provocat l’anul·lació d’aquests 
actes en format presencial. La possibilitat de realitzar-los en format telemàtic tampoc ha estat possible, ja que la 
infraestructura actualment disponible a la seu de l’Association Solidarité Féminine a Casablanca, on es plantejava 
efectuar la retransmissió des del Marroc, no disposa d’una estabilitat de connexió per internet de qualitat suficient. 
Per aquestes causes l’activitat s’ha ajornat fins que es disposi de la infraestructura necessària al Marroc per a la seva 
realització telemàtica o es pugui desenvolupar de forma presencial. En aquest sentit, és d’esmentar que en el 
projecte de cooperació internacional que IMA desenvolupa l’any 2021 en col·laboració amb l’Association Solidarité 
Féminine s’ha inclòs una partida per a la dotació de la infraestructura necessària per a posar en marxa una 
plataforma digital de videoconferència, que permeti la realització en format telemàtic dels actes de sensibilització, 
promoció i defensa dels drets de la dones i la infància. 
De tota manera, durant el període objecte de la present convocatòria de subvencions de l’ICAA, es van efectuar 
diferents xerrades i debats sobre les mateixes temàtiques realitzades per personal d’IMA. Aquestes xerrades van 
tenir lloc a Terrassa i Caldes de Montbui, municipis en els quals IMA té una implantació significativa, disposa de seu 
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pròpia i on realitza diferents activitats de sensibilització. També es va efectuar una presentació de l’exposició a 
l’Ateneu El Poblet, en la qual el coordinador general d’IMA va esposar la situació actual de les mares solteres i la 
infància abandonada al Marroc i les activitats que realitzen les entitats socials en aquest país i va realitzar la 
presentació del llibre “Alcemos la voz”, de l’Association Solidarité Féminine, un recull de recull de testimonis de mares 
solteres i joves que han estat abandonats al Marroc traduït i editat per IMA l’any 2020. L’objectiu de les xerrades 
realitzades (sensibilitzar la població catalana, el sector associatiu i les administracions públiques sobre la situació de 
les mares solteres i la infància abandonada al Marroc) és coincident amb el de les xerrades previstes en el projecte 
inicial. 
Tot i els canvis importants que hi ha hagut en l’execució d’algunes de les activitats previstes en el projecte inicial, es 
considera que aquestes variacions no afecten al compliment de la finalitat del projecte inicial ni representen un 
incompliment dels requisits i condicions que estableixen les bases reguladores de la convocatòria. En aquest sentit, a 
l’apartat c d’aquesta memòria (Indicació dels resultats obtinguts) es presenten els resultats dels indicadors de 
realització establerts en el projecte inicial, on es pot apreciar que s’ha obtingut un grau d’assoliment general del 
projecte en relació als resultats esperats del 88%. La causa principal que provoca que aquest percentatge es trobi 
per sota del 100% és el baix nivell d’assoliment dels resultats esperats per a l’activitat de Projeccions de documentals 
i pel·lícules i Servei de préstec de còpies del documental “Madres invisibles” (27%). 
Pel que fa a l’execució pressupostària del projecte (veure el compte justificatiu del projecte), la despesa executada 
suposa el 83,31% del total de despesa prevista. Aquesta diferència és provocada pel reduït nivell d’execució de la 
partida “Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat del personal adscrit a l’acció”, que només s’ha executat en 
un 7,2% sobre les previsions inicials, a causa de la manca de desplaçaments de les persones que havien de 
participar com a ponents per part de les associacions marroquines a les xerrades previstes i de dues de les tres 
fotògrafes de l’exposició. 
De tota manera, el nivell d’execució del pressupost total no suposa una desviació que superi el percentatge màxim de 
desviació pressupostària del 20% entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat 
subvencionada, segons s’estableix a la clàusula 8.5 de les Bases. 
En darrer lloc, cal recordar que en la justificació del projecte “Realització d’activitats de difusió, informació i debat 
sobre les problemàtiques de l’abandonament d’infants i les desigualtats de gènere al Marroc” subvencionat per l’ICAA 
en la convocatòria de subvencions de l’any anterior (2019-2020), es va establir que el termini d’execució finalitzava el 
3 de juliol de 2020. En conseqüència, en aquesta justificació no s’inclou cap despesa amb data de facturació anterior 
al 4 de juliol de 2020, tret de les despeses corresponents al salari de la secretària tècnica d’IMA, la remuneració del 
coordinador general i les despeses de lloguer del local propi, el servei de telefonia, el servei de gestoria laboral i les 
comissions bancàries, que s’inclouen a partir del mes de juny de 2020 (en la justificació del projecte de la 
convocatòria 2019-2020 es van incloure aquestes despeses fins el mes de maig de 2020). 
En definitiva, es creu que s’ha acomplert la finalitat del projecte, que era el d’enfortir i donar suport a les famílies 
adoptives i les persones adoptades en relació al coneixement dels orígens dels infants adoptats al Marroc i al 
tractament integral dels processos de cerca d’orígens. Aquesta finalitat s’ha assolit a través de la informació, la 
formació, l’intercanvi d’experiències i la resolució de dubtes mitjançant el treball en grup, així com amb l’orientació en 
les eines i recursos disponibles per prevenir i afrontar les situacions de crisi que es poden donar en la convivència 
diària, acompanyar el creixement de la relació entre l'infant adoptat i la família i facilitar la creació d'una entitat 
adoptiva positiva. També es considera que s’ha acomplert l’objectiu del projecte de sensibilitzar la ciutadania i les 
entitats socials sobre la situació de discriminació de les mares solteres i la infància abandonada al Marroc. 
 

b) Indicació de les activitats realitzades. 
 
Durant el període 1/4/2020 a 31/3/2021 s’han desenvolupat les següents activitats: 
 
1. Exposició multimèdia 

Lloc de realització: Ateneu El Poblet (c. Nàpols, 268, de Barcelona). 
Dates de realització: 18 de març a 10 d’abril de 2021 (del 28 de març al 5 d’abril la sala va estar tancada per 
vacances de l’Ateneu El Poblet). Tot i que la realització de l’exposició va finalitzar fora del termini establert per a 
l’execució de les activitats subvencionades per l’ICAA, no s’ha inclòs en la justificació econòmica cap despesa 
amb data de facturació posterior al 31 de març de 2021. 
Durada: 14 dies amb horari de dilluns a divendres de 17 a 21h i dissabtes de 10 a 14h i de 17 a 21h 
Descripció: L’exposició va ser d’entrada gratuïta i de caràcter presencial, tot i que va tenir lloc amb les limitacions 
d’aforament en els locals culturals, de distància entre persones i d’obligatorietat de mascareta establertes per les 
autoritats sanitàries a causa de la pandèmia de la COVID-19. Aquestes limitacions van suposar un augment de 
les tasques de control per part del personal d’IMA i de l’Ateneu El Poblet i una reducció en el nombre de persones 
visitants. La sala on es va efectuar l’exposició disposa de les infraestructures necessàries per a la seva 
realització. 
El format de l’exposició és adaptable a espais de diferents mides, ja que els plafons es poden encaixar entre ells, 
presentant-se per separat o junts i poden, adoptar diferents formes. També són fàcilment transportables. Aquest 
format permet la instal·lació de l’exposició en espais de diferents municipis durant un període d’uns 14 dies. 
L’exposició té per títol “Veus invisibles. Les mares solteres i la infància abandonada al Marroc” i inclou els 
següents apartats: 
1. Plafons informatius amb fotografies: es facilita informació sobre la situació de les mares soles i la infància 

abandonada al Marroc i sobre les entitats socials marroquines de suport a aquests col·lectius. També 
s’exposen obres de tres fotògrafes que han centrat la seva mirada sobre la realitat de les mares soles a 
Marroc: 

• Nathalie Vigini (Suïssa). S’exposen fotografies del projecte “Nous, les mamans”, realitzat a l’associació 
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INSAF (Casablanca, 2019). 
• Laura Puech (França). S’exposen fotografies del projecte “Ces familles de l’ombre”, realitzat a l’associació 

ASF (Casablanca, 2015). 
• Zoe Vincenti (Itàlia). S’exposen fotografies del projecte “Flowers of evil”, realitzat a l’associació ASF 

(Casablanca, 2015). 
2. Vídeos: es mostren 9 vídeos narratius i informatius, en versió original subtitulada en català, de les següents 

entitats marroquines: 
• ProteccióNoPresó per a les dones al Marroc. Entitat: MRA Mobilising for Rights Associates 
•  Això no només passa als altres 1: L’obrera. Entitat: Association 100% Mamans 

• La meva mare, la meva sort. Entitat: Association 100% Mamans 
• Això no només passa als altres 2: L’estudiant. Entitat: Association 100% Mamans 
• I si fos a l’inrevés? Entitat: Association 100% Mamans 

• Mares solteres al Marroc: la injustícia en la vida quotidiana. Entitat:: Association 100% Mamans 
• Les llacunes de la kafala al Marroc. Entitat: Plateforme CDE 
• Història d’una mare cap de família monoparental i el seu fill. Entitat: Plateforme CDE 
• Soc una nena i estic casada. Entitat: Droits & Justice 

3. Àudios: s’escolta la reproducció oral en català de 19 testimonis de mares solteres i persones que han estat 
abandonades al Marroc, extrets dels informes “L’enfance abandonnée au Maroc” (Ligue Marocaine pour la 
Protection de l’Enfance amb el suport d’UNICEF) i “Le Maroc des mères célibataires” (Institution Nationale de 
Solidarité avec les Femmes amb el suport d’ONU-Dones). Las gravacions de veu són efectuades per tres 
actrius catalanes: Anna Barrachina, Ariadna Gil i Chantal Aimée. 
Testimonis mares solteres 
• R. 21 anys. Veu: Anna Barrachina 
• F. 27 anys . Veu: Ariadna Gil 

• Dona violada a una edat precoç. Veu: Chantal Aimée 
• K. 23 anys, mare de dues criatures. Veu: Ariadna Gil 
• Dona en situació de prostitució. Veu: Anna Barrachina 

• Dona en situació de prostitució. Veu: Chantal Aimée 
• S. 31 anys, mare de dues criatures. Veu: Anna Barrachina 
• M. 28 anys. Veu: Ariadna Gil 

• Vida errant. Veu: Chantal Aimée 
• Pobresa. Veu: Anna Barrachina 
• Maltractament en un hospital. Veu: Chantal Aimée 

• Testimoni d'una infermera. Veu: Ariadna Gil 
• Esgotament, desànim, percepció d’estar al final del camí. Veus: Chantal Aimée, Ariadna Gil i Anna 

Barrachina 
Testimonis persones abandonades: 

• Fàtima, 46 anys. Veu: Chantal Aimée 
• Imane, 17 anys, interna a Aldees Infantils SOS. Veu: Anna Barrachina 
• Othman, 6 anys, intern a Aldees Infantils SOS. Veu: Ariadna Gil 

• Camilia, adolescent, interna a Aldees Infantils SOS. Veu: Chantal Aimée 
• Karim, 18 anys, intern en un orfenat. Veu: Ariadna Gil 
• Mahmud, 12 anys, intern en un orfenat. Veu: Anna Barrachina 

Els plafons informatius porten impresos uns codis QR que donen accés als àudios i vídeos, a través del canal de 
Youtube d’IMA, on es troben aquests elements organitzats per llistes de reproducció. IMA va facilitar gratuïtament 
auriculars a totes les persones assistents a l’exposició de l’Ateneu El Poblet per escoltar els àudios i vídeos amb 
els seus mòbils personals. Els vídeos es van mostrar també a l’exposició a través d’un reproductor amb imatges 
sobre la paret i subtitulats en català. 
El 18 de març es va efectuar la inauguració a l’Ateneu El Poblet, amb una presentació a càrrec del coordinador 
general d’IMA, Ana Iglesias (comissària de l’exposició i dinamitzadora de l’Ateneu El Poblet), Laia Ribas (Cap del 
Programa de Joves Raval del Casal del Infants) i Laura Puech (una de les fotògrafes que mostren obres a 
l’exposició). 
Per a la divulgació de l’exposició de l’Ateneu El Poblet es va elaborar una nota de premsa que es va transmetre a 
mitjans de comunicació públics i privats (premsa, ràdio, TV i mitjans electrònics) i a entitats, associacions i 
institucions públiques que treballen en els àmbits de la dona, infància i joventut, cooperació internacional, 
solidaritat i drets humans, educació, cultura i suport social, així com a entitats àrabs i islàmiques. IMA també va 
sol·licitar la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona per a la inclusió de l’exposició en les agendes municipals. 
Així mateix, IMA va emetre diverses noticies sobre l’exposició a través dels seus canals de comunicació. 
El desenvolupament de l’activitat ha inclòs les següents fases: 

• Acord amb les entitats marroquines que col·laboren en l’exposició sobre la seva participació i el material que 
poden aportar: Association Solidarité Féminine (ASF), Institution Nationale de Solidarité avec les Femmes 
(INSAF), Samu Social, Association 100% Mamans, Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), 
Amis des Enfants – Ai.Bi. Maroc, Association Meilleur Avenir Pour Nos Enfants (AMANE), Plateforme CDE, 
MRA Mobilising for Rights Associates i Droits & Justice. 

• Acord amb el Casal dels Infants sobre la seva participació. 

• Acord per a la cessió d’espais, la selecció de les dates de realització de les activitat i l’organització de 
l’exposició amb l’Ateneu El Poblet de Barcelona. 

• Acords amb altres persones i empreses col·laboradores: 
- Fotògrafes 
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- comissària de l’exposició 
- dissenyador gràfic de l’exposició i dels elements de comunicació 
- traductora del francès al català dels textos dels testimonis de mares solteres i persones que han estat 

abandonades 
- empresa de traducció de l’àrab al català, transcripció i pautatge al català dels subtítols dels vídeos 
- professional per a l’edició i muntatge dels vídeos i àudios 
- empresa per a la impressió dels plafons de l’ exposició 

• Compra dels auriculars per l’audició dels vídeos i àudios a l’exposició 

• Convocatòria de l’exposició i difusió a través dels canals de comunicació d’IMA (web, Twitter, Facebook, blog, 
Instagram, Youtube i correu electrònic) i d’altres entitats i administracions. 

• Elaboració i distribució d’una nota de premsa a mitjans de comunicació (premsa, ràdio, TV i mitjans 
electrònics) i associacions i institucions públiques que treballen en els àmbits de la dona, infància i joventut, 
cooperació internacional, solidaritat i drets humans, educació, cultura i suport social i a entitats àrabs i 
islàmiques 

• Invitació a l’acte d’inauguració per a les entitats, associacions i institucions públiques que treballen en els 
àmbits de la dona, infància i joventut, cooperació internacional, solidaritat i drets humans, educació, cultura i 
suport social i a entitats àrabs i islàmiques 

• Organització del desplaçament de Laura Puech (fotògrafa de l’exposició) de Toulouse a Barcelona i de la seva 
estada a Barcelona 

• Transport, muntatge i preparació de l’exposició. 

• Organització de l’acte d’obertura i de presentació de l’exposició 

• Desenvolupament i manteniment de l’exposició 

• Desmuntatge , embalatge i transport dels elements que conformen l’exposició 

• Elaboració del resum de l’activitat i difusió a través dels canals de comunicació d’IMA. 

2. Servei de préstec de còpies del documental “Madres invisibles” 
Lloc i dates de realització: es tracta d’una activitat de caràcter permanent que s’ha realitzat de l’1 d’abril de de 
2020 al 31 de març de 2021 des del local de l’entitat (av. Diagonal, 365, de Barcelona). 
Descripció: IMA ha continuat oferint un servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental “Madres 
invisibles” (en CD), que s’ofereix als membres de les famílies associades i persones simpatitzants de l’entitat. Per 
a dur a terme aquesta activitat s’ha col·laborat amb Lorenzo Benítez, director del documental “Madres invisibles” i 
la distribuïdora 3boxmedia International Sales, que han facilitat les còpies autoritzades del documental. El servei 
de préstec s’ha difós a través dels canals de comunicació d’IMA. 

3. Xerrades i debats 
a) Xerrada a la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui 
Data de realització: 24 de febrer de 2021 
Lloc de realització: L’activitat es va desenvolupar telemàticament (a través de la Plataforma Zoom). 
Durada: 1 hora 45 min. (18:00 a 19:45 h) 
Ponents per part d’IMA: Josep Sanllehí (representant d’IMA a Terrassa) i Oscar de Rosselló (coordinador general 
d’IMA) 
Descripció: La Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes de Montbui, de la qual IMA forma 
part des del 2017, és un espai de diàleg, de reflexió i de coordinació entre entitats socials i ciutadania promogut 
per l'Ajuntament de Caldes de Montbui. El seu objectiu és reflexionar sobre conceptes universals que intervenen 
en la lluita contra les desigualtats i a favor de la dignitat de totes les persones. 
Els representats d’IMA van exposar a les entitats i l’Ajuntament de Caldes de Montbui les activitats de 
sensibilització de la ciutadania que l’entitat té previst desenvolupar a Caldes de Montbui durant els anys 2020 i 
2021. Aquestes activitats se centren en les desigualtats de gènere que es donen al Marroc, especialment la 
problemàtica de la discriminació de les mares solteres i les conseqüències que aquesta situació té sobre 
l’abandonament d’infants en aquest país. També van exposar els efectes que la pandèmia de la COVID està 
tenint sobre els col·lectius de mares solteres i la infància vulnerable, així com sobre la tasca que estan efectuant 
les entitats socials marroquines en suport d’aquests col·lectius. 
També es va parlar de l’adaptació de les activitats de sensibilització que es realitzen al municipi a les mesures de 
control de la Covid-19. En finalitzar la xerrada es va efectuar un debat obert entre el públic assistent. 
A la reunió hi van assistir representats de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i de les entitats Caldes Solidària, Càritas Caldes, Creu Roja, SOM editorial creativa, Projecte 
Centre Catalunya Mampatim i Projecte Awasuka Cuines sense fum, així com veïns i veïnes de Caldes de Montbui 
a títol personal. 

b) Sessió 2/2020 del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de Terrassa 
Data de realització: 16 de juliol de 2020 
Lloc de realització: a la Sala d’Actes del Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (plaça de la Cultura, 5, de Terrassa) 
Durada: 1,5 hores (18:00 h a 19:30 h) 
Ponents per part d’IMA: Oscar de Rosselló (coordinador general d’IMA) 
Descripció: El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de Terrassa, del qual IMA forma part 
des del 2019, és un òrgan de participació municipal creat per a organitzar la cooperació a Terrassa i estendre el 
concepte de la solidaritat cap als més desfavorits de la població avançant en les altres àrees de l'Ajuntament i les 
institucions locals vers una ciutat més solidària. El Consell esdevé el lloc de trobada, informació i debat de les 
entitats i persones interessades en la cooperació per acordar les línies d'actuació. La principal línia d'actuació és 
la sensibilització ciutadana de la població terrassenca. 
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La reunió va tenir els objectius d’organitzar les activitats de sensibilització de la ciutadania durant l’any 2020 
respecte a les desigualtats del món i de cooperació local amb comunitats dels països desfavorits per lluitar contra 
la pobresa. 
Els representats d’IMA van exposar a les entitats i l’Ajuntament de Terrassa les activitats que es preveu 
desenvolupar a Terrassa durant els anys 2020 i 2021 per a la sensibilització de la ciutadania envers les 
desigualtats de gènere i l’abandonament d’infants al Marroc. També van exposar els efectes que la pandèmia de 
la COVID està tenint sobre els col·lectius de mares solteres i la infància vulnerable, així com sobre la tasca que 
estan efectuant les entitats socials marroquines en suport d’aquests col·lectius. En finalitzar la xerrada es va 
efectuar un debat obert entre el públic assistent. 
A la reunió hi van assistir representats de l’Ajuntament de Terrassa i de les entitats Fundació Torre del Palau, 
Associació ALBA, Associació Demé, Microcrèdits Solidaris per Àfrica, Associació Terrassaharaui, Sindicalistes 
Solidaris, Fundació Ramon Martí Bonet, Nuestros Pequeños Hermanos i Consorci Sanitari de Terrassa, Fundació 
Pau i Solidaritat, INSOC-CEG, Grup de Solidaritat Oscar Romero, Abarta, Oberts al Món, Fundació Educació 
Solidària, Fundació MAIN, Associació Thiol-Ak-Mbatar, Fundació World Vision, EDFON, Mans Unides, Bosco 
Global – Vols, CCONG i Creu Roja. 

c) Sessió 1/2021 del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de Terrassa 
Data de realització: 3 de febrer de 2021 
Lloc de realització: L’activitat es va desenvolupar telemàticament (a través de la Plataforma Teams). 
Durada: 2 hores (18:00 h a 20:00 h) 
Ponents per part d’IMA: Josep Sanllehí (representant d’IMA a Terrassa) 
Descripció: La reunió va tenir els objectius d’avaluar la realització de les activitats de sensibilització de la 
ciutadania desenvolupades a Terrassa durant l’any 2020 i les necessitats de les entitats socials per a l’execució 
de les activitats al llarg del 2021. 
Els representats d’IMA van presentar a les entitats i l’Ajuntament de Terrassa l’exposició multimèdia “Veus 
Invisibles” i les projeccions de documentals i pel·lícules en centres d’ensenyament que l’entitat preveu 
desenvolupar a Terrassa durant l’any 2021. Es van exposar quines eren les necessitats de col·laboració per part 
de l’Ajuntament i es va sol·licitar l’ajuda de les associacions terrassenques per a la seva difusió. 
A la reunió també es va crear un grup d’entitats que treballen en la cooperació a l’Àfrica, que portarà per nom 
“Àfrica en positiu”, en el qual hi intervé de forma activa IMA. Aquest grup preveu realitzar activitats de 
sensibilització a Terrassa els anys 2021 i 2022 sobre la tasca que realitzen les dones a l’Àfrica en diferents àmbits 
professionals. 
A la reunió hi van assistir representats de l’Ajuntament de Terrassa i de les entitats Fundació Torre del Palau, 
Amics de Fundase, Amics d’en Ferran, Solidaritat tens Nom de Dona, Associació ALBA, Associació Demé, 
Microcrèdits Solidaris per Àfrica, Sindicalistes Solidaris, Fundació Ramon Martí Bonet, Nuestros Pequeños 
Hermanos, Església Evangèlica Unida i Consorci Sanitari de Terrassa, Fundació Pau i Solidaritat, Vida i Pau, 
INSOC-CEG, Grup de Solidaritat Oscar Romero, Nens de la Llauna, Jambakasala, Ocularis, Abarta, Oberts al 
Món, Fundació Educació Solidària, Fundació MAIN, Associació Coordinadora d’Ajuda Unida, Lliga de Drets dels 
Pobles, Associació Thiol-Ak-Mbatar, Associació Una Oportunidad como los Demás, EDFON, Mans Unides, Bosco 
Global – Vols, CCONG i Creu Roja. 

d) Presentació de l’exposició multimèdia “Veus Invisibles” i del llibre “Alcemos la vos” a l’Ateneu el Poblet 
Data de realització: 18 de març de 2021 
Lloc de realització: a l’auditori de l’Ateneu El Poblet (c. Nàpols, 268, de Barcelona). 
Durada: 1,5 hores (19:00 h a 20:30 h) 
Ponents per part d’IMA: Oscar de Rosselló (coordinador general d’IMA) 
Descripció: El primer dia d’obertura de l’exposició “Veus invisibles. Les mares solteres i la infància abandonada al 
Marroc” a l’Ateneu El Poblet de Barcelona es va realitzar un acte de presentació, amb una xerrada a càrrec del 
coordinador general d’IMA. Es va esposar la situació actual de les mares solteres i la infància abandonada al 
Marroc i les activitats que realitzen les entitats socials en aquest país, en algunes de les quals hi participa IMA a 
través dels projectes de cooperació internacional. També es van explicar els efectes negatius que la pandèmia de 
la COVID està tenint sobre la vida quotidiana dels col·lectius de mares solteres i la infància vulnerable, així com 
sobre la tasca que estan efectuant les entitats socials marroquines en suport d’aquests col·lectius. En el mateix 
acte es va realitzar també la presentació del llibre “Alcemos la voz”, de l’Association Solidarité Féminine, un recull 
de recull de testimonis de mares solteres i joves que han estat abandonats al Marroc, que va ser traduït i editat 
per IMA l’any 2020. 
A l’acte hi van assistir representats de l’ICAA, el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, l’Institut de Cultura 
de Barcelona (ICUB), la Fundació Ibn Battuta, l’Associació de Dones Marroquines a Catalunya, la Fundació Bayt 
al Thaqafa, l’Ateneu El Poblet, el Casal dels Infants i el Grup de Dones de Centelles. 

4. Difusió d’informacions sobre la situació de la infància abandonada i les desigualtats de gènere al Marroc 
a través dels mitjans de comunicació d’IMA 
Lloc i dates de realització: es tracta d’una activitat de caràcter permanent que s’ha realitzat de l’1 d’abril de 2020 
al 31 de març de 2021 mitjançant teletreball i des del local de l’entitat (av. Diagonal, 365, de Barcelona). 
Descripció: Aquesta és una activitat de comunicació i de debat en grup que s’efectua a través de les xarxes 
socials i els mitjans de comunicació d’IMA (web, facebook, twitter, blog i correu electrònic, a més d’instagram i 
youtube, xarxes en les quals s’han obert comptes d’IMA el mes de març de 2021). L’activitat ha inclòs la 
divulgació d’informacions i documents generats per IMA o procedents d’altres fonts contrastades, com 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.), a més d’articles de premsa i de publicacions especialitzades. 
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S’ha facilitat informació sobre tot tipus de recursos: estudis, monografies, articles i reflexions, comunicats, 
jornades, xerrades i conferències que elaboren o efectuen aquestes entitats. En tots els casos els missatges 
s’han seleccionat en funció del nivell de fiabilitat de la informació i de la seva coincidència amb els valors que 
promou IMA. 
L’activitat ha inclòs el recull, avaluació i selecció de notícies disponibles en altres entitats, la selecció dels canals 
de comunicació utilitzats per a la difusió de les notícies i l’adaptació i edició dels formats per a cada canal, la 
publicació dels missatges en els diferents canals (vídeos, àudios i missatges de text amb contingut gràfic i 
documentació adjunta si escau), el recull i classificació de missatges emesos i el manteniment dels diferents 
canals (gestió i actualització de missatges emesos i rebuts, comptabilització de paràmetres d’accés i ús de cada 
canal, etc.). 
En el marc d’aquesta activitat s’ha efectuat la difusió del llibre “Alcemos la voz”, de l’Association Solidarité 
Féminine (Casablanca, Marroc), un recull de recull de testimonis de mares solteres i joves que han estat 
abandonats al Marroc traduït i editat per IMA l’any 2020. El llibre es troba a la venda a través dels canals de 
comunicació d’IMA i durant el durant el període objecte de la present convocatòria de subvencions de l’ICAA 
s’han venut 46 exemplars. 

Per a cada una de les activitats desenvolupades (exposició multimèdia, servei de préstec de còpies del documental 
“Madres invisibles”, xerrades i debats) s’ha efectuat la seva difusió i promoció específiques mitjançant les següents 
accions comunicatives: 

• Publicacions de notícies amb contingut gràfic als comptes de les xarxes socials d’IMA (blog, web, Facebook i 
Twitter, Instagram, Youtube) abans de la realització de l’activitat, amb l’objectiu de difondre l’activitat i 
promoure la participació en la mateixa. 

• Comunicacions per correu electrònic a les famílies associades i persones interessades, amb missatges de 
text, contingut gràfic i documentació adjunta, abans de la realització de l’activitat, amb l’objectiu de facilitar el 
coneixement en detall del desenvolupament de cada activitat. 

• Difusió del resum de l’activitat a través dels canals de comunicació d’IMA, mitjançant missatges de text amb 
contingut gràfic 

En tots els missatges emesos pels canals de comunicació d’IMA s’ha utilitzat un llenguatge inclusiu i no sexista. 
 
5. Diàleg i intercanvi de coneixements a través de les xarxes socials 

Lloc i dates de realització: es tracta d’una activitat de caràcter permanent que s’ha realitzat de l’1 d’abril de 2020 
al 31 de març de 2021 mitjançant teletreball i des del local de l’entitat (av. Diagonal, 365, de Barcelona). 
Descripció: En les xarxes socials de blog i facebook s’han creat grups informals de reflexió, diàleg i debat de 
mares i pares on s’han tractat temes relacionats amb la cerca dels orígens i les primeres vivències dels infants 
adoptats al Marroc, per tal de potenciar l’intercanvi i la posada en comú d’experiències i coneixements i l’ajuda 
mútua entre famílies adoptives i altres persones interessades. Les temàtiques sobre les quals s’estableix el debat 
estan relacionades amb els continguts dels missatges de divulgació esmentats anteriorment, les activitats 
realitzades per IMA en el marc del projecte i els projectes de cooperació internacional que IMA desenvolupa al 
Marroc. L’activitat ha inclòs el seguiment, control i gestió dels debats que es realitzen a través dels comptes 
d’IMA. 

 
c) Indicació dels  resultats obtinguts.  
 
Per a cada indicador, s’indiquen els resultats obtinguts en relació als resultats esperats per a cada activitat. 
 
Exposició multimèdia 
1. Realitzar l’exposició prevista 

• Nombre d’exposicions realitzades: 1 (resultat esperat inicial: 1 exposició) 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

 
2. Assolir un nombre total de persones assistents que superi les 400 persones 

• Nombre total de persones assistents (per gènere): 89 persones (70,8% dones, 29,2% homes) 
Assoliment del resultat esperat: 22% 

 
3. Assolir un nombre d’associacions marroquines que col·laboren en la realització de l’exposició de fins a un mínim 

de 7 associacions 

• Nombre de d’associacions marroquines que col·laboren en la realització de l’exposició: 10 associacions 
Assoliment del resultat esperat: 143% 

 
4. Assolir un nombre de fotògrafes que col·laboren en l’exposició de 3 fotògrafes 

• Nombre de fotògrafes que col·laboren en l’exposició (per gènere): 3 fotògrafes 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

 
5. Assolir un nombre d’associacions catalanes que col·laboren en la realització o difusió de l’exposició de 5 

associacions 

• Nombre de d’associacions marroquines que col·laboren en la realització de l’exposició: 6 associacions 
Assoliment del resultat esperat: 120% 

 
6. Assolir un nombre d’institucions públiques que col·laboren en la realització o difusió de l’exposició de 3 
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institucions 

• Nombre d’institucions públiques que col·laboren en la realització o difusió de l’exposició: 4 institucions 
Assoliment del resultat esperat: 133% 

 
7. Mantenir oberta l’exposició durant un període mínim de 17 dies 

• Nombre dies en que es manté oberta l’exposició: 14 dies 
Assoliment del resultat esperat: 82% 

 
8. Assolir un nombre de fotografies exposades a l’exposició de fins a un mínim de 60 fotografies 

• Nombre de fotografies exposades a l’exposició: 53 fotografies 
Assoliment del resultat esperat: 88% 

 
9. Assolir un nombre de vídeos i àudios projectats a l’exposició de fins a un mínim de 5 vídeos/àudios 

• Nombre de de vídeos projectats a l’exposició: 28 vídeos/àudios 
Assoliment del resultat esperat: 560% 

 
10. Obtenir un alt nivell de satisfacció de les persones assistents a l’exposició associades a IMA sobre el 

desenvolupament de l’activitat 
La realització d’enquestes d’avaluació de les activitats entre les persones assistents no s’ha efectuat per a 
l’exposició, per la qual cosa no es disposa de dades per al càlcul dels indicadors associats a aquest resultat. 
No es calcula l’assoliment del resultat esperat. 

 
Calculant la mitjana del grau d’assoliment del resultat esperat per als 9 indicadors disponibles sobre l’activitat 
Exposició multimèdia (per a un indicador no es disposa de dades), s’obté un grau d’assoliment general de l’activitat 
en relació als objectius establerts del 150%. 
 
Projeccions de documentals i pel·lícules i Servei de préstec de còpies del documental “Madres invisibles” 
1. Realitzar les projeccions previstes de documentals i/o pel·lícules sobre les problemàtiques de l’abandonament 

d’infants i la situació de les mares solteres al Marroc 

• Nombre de projeccions realitzades: 0 projeccions (resultat esperat inicial: 5 projeccions) 
Assoliment del resultat esperat: 0% 

 
2. Assolir un nombre total de persones assistents que superi les 15 persones/projecció 

• Nombre total de persones assistents (per gènere): 0 persones 
Assoliment del resultat esperat: 0% 

 
3. Obtenir un alt nivell de satisfacció de les persones assistents sobre el desenvolupament de l’activitat 

Com que l’activitat no s’ha realitzat, no s’ha efectuat cap enquesta d’avaluació. 
No es calcula l’assoliment del resultat esperat. 

 
4. Augmentar el nombre de sol·licituds de préstec de còpies del documental “Madres invisibles” (superar les 5 

sol·licituds) 

• Nombre de persones que sol·liciten còpies del documenta: 4 persones 
Assoliment del resultat esperat: 80% 

 
Calculant la mitjana del grau d’assoliment del resultat esperat per als 3 indicadors disponibles sobre l’activitat 
Projeccions de documentals i pel·lícules i Servei de préstec de còpies del documental “Madres invisibles” (per a un 
indicador no es disposa de dades), s’obté un grau d’assoliment general de l’activitat en relació als objectius establerts 
del 27%. 
 
Xerrades i debats 
1. Realitzar les xerrades previstes (resultat esperat inicial: 6 xerrades, que incloïen 1 taula rodona, 2 conferències i 3 

presentacions de la traducció del llibre; malgrat que s’han substituït els actes previstos per noves xerrades, es 
mantenen els indicadors prèviament establerts) 

• Nombre de xerrades realitzades: 4 xerrades 
Assoliment del resultat esperat: 67% 

 
2. Assolir un nombre de persones assistents que superi les 60 persones/xerrada 

• Nombre total de persones assistents (per gènere): 
- Xerrada a Caldes de Montbui: 15 persones (33% dones, 67% homes) 
- Sessió 2/2020 a Terrassa: 29 persones (59% dones, 41% homes) 
- Sessió 1/2021 a Terrassa: 45 persones (56% dones, 44% homes) 
- Xerrada a l’Ateneu el Poblet de Barcelona: 31 persones (74% dones, 26% homes) 

Nombre mig de persones assistents: 30 persones 
Assoliment del resultat esperat (mitjana): 50% 

 
3. Assolir un nombre de persones assistents membres de famílies associades a IMA de fins a un mínim del 15% del 

total d’assistents 

• Percentatge de persones assistents associades a IMA (per gènere): 
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- Xerrada a Caldes de Montbui: 13% (0% en dones, 20% en homes) 
- Sessió 2/2020 a Terrassa: 3% (0% en dones, 8% en homes) 
- Sessió 1/2021 a Terrassa: 2% (0% en dones, 5% en homes) 
- Xerrada a l’Ateneu el Poblet de Barcelona: 23% (17% en dones, 38% en homes) 

Percentatge mig de persones assistents associades a IMA: 10% 
Assoliment global del resultat esperat: 67% 

 
4. Assolir un nombre d’associacions marroquines que col·laboren en la realització de les xerrades de fins a un 

mínim de 7 associacions 

• Nombre de d’associacions marroquines que col·laboren en la realització: 0 associacions 
Assoliment del resultat esperat: 0% 

 
5. Assolir un nombre d’associacions catalanes que col·laboren en la realització o difusió de les xerrades de 5 

associacions 

• Nombre de d’associacions catalanes que col·laboren en la realització o difusió: 6 associacions 
Assoliment del resultat esperat: 120% 

 
6. Assolir un nombre d’institucions públiques que col·laboren en la realització o difusió de les xerrades de 3 

institucions 

• Nombre d’institucions públiques que col·laboren en la realització o difusió: 5 institucions 
Assoliment del resultat esperat: 167% 

 
7. Assolir un nombre de representats d’institucions públiques catalanes que assisteixen a cada xerrada de fins a un 

mínim de 5 persones/xerrada 

• Nombre de persones assistents representants d’institucions públiques catalanes (per gènere): 
- Xerrada a Caldes de Montbui: 4 persones (50% dones, 50% homes) 
- Sessió 2/2020 a Terrassa: 5 persones (60% dones, 40% homes) 
- Sessió 1/2021 a Terrassa: 5 persones (20% dones, 80% homes) 
- Xerrada a l’Ateneu el Poblet de Barcelona: 3 persones (67% dones, 33% homes) 

Nombre mig de persones assistents representants d’institucions públiques: 4,25 persones 
Assoliment del resultat esperat: 85% 

 
8. Assolir un nombre de representats d’entitats socials catalanes que assisteixen a cada xerrada de fins a un mínim 

de 10 persones/xerrada 

• Nombre de persones assistents a les xerrades representants d’entitats socials catalanes (per gènere): 
- Xerrada a Caldes de Montbui: 10 persones (20% dones, 80% homes) 
- Sessió 2/2020 a Terrassa: 24 persones (58% dones, 42% homes) 
- Sessió 1/2021 a Terrassa: 40 persones (60% dones, 40% homes) 
- Xerrada a l’Ateneu el Poblet de Barcelona: 10 persones (90% dones, 10% homes) 

Nombre mig de persones assistents representants d’entitats socials: 21 persones 
Assoliment del resultat esperat: 210% 

 
9. Obtenir un alt nivell de satisfacció de les persones assistents a les xerrades associades a IMA sobre el 

desenvolupament de les activitats 
La realització d’enquestes d’avaluació de les activitats entre les persones assistents no s’ha efectuat per a les 
xerrades incloses en aquest projecte, per la qual cosa no es disposa de dades per al càlcul dels indicadors 
associats a aquest resultat. 
No es calcula l’assoliment del resultat esperat. 

 
Calculant la mitjana del grau d’assoliment del resultat esperat per als 8 indicadors disponibles sobre l’activitat 
Xerrades i debats (per a un indicador no es disposa de dades), s’obté un grau d’assoliment general de l’activitat en 
relació als objectius establerts del 96%. 
 
Difusió d’informacions a través dels canals de comunicació i diàleg i intercanvi de coneixements 
S’han comptabilitzat els missatges emesos per tots els canals de comunicació d’IMA oberts l’any 2020 (facebook, 
web, blog i twitter). No es consideren per tant els missatges emesos durant l’obertura de l’exposició. 
1. Augmentar el nombre de missatges emesos generats per altres entitats (superar 120 missatges/any) 

• Nombre de missatges emesos generats per altres entitats per tots els canals de comunicació: 78 missatges 
emesos l’any 2020 

Assoliment del resultat esperat: 65% 
 
2. Augmentar el nombre de missatges emesos generats per IMA (superar 60 missatges/any) 

• Nombre de missatges emesos generats per IMA per tots els canals de comunicació: 53 missatges emesos 
l’any 2020 

Assoliment del resultat esperat: 88% 
 
3. Augmentar el nombre de persones que reben/visualitzen els missatges (es comptabilitzen les persones 

associades i les persones interessades en l’entitat, que reben els missatges de correu electrònic) 

• Nombre de persones que reben/visualitzen els missatges: 927 persones a 31 de desembre de 2020 (918 
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persones a 31 de desembre de 2019). 
Assoliment del resultat esperat: 101% 

 
4. Augmentar la valoració positiva dels missatges emesos per part de les persones destinatàries dels missatges (es 

comptabilitzen només els missatges emesos per facebook) 

• Nombre de valoracions positives dels missatges emesos: 2,02 valoracions positives/missatge emès (3,46 
valoracions positives/missatge emès l’any 2019) 

Assoliment del resultat esperat: 58% 
 
5. Augmentar el nivell de participació en els debats a través de les xarxes socials (es comptabilitzen només les 

interaccions a facebook) 

• Nombre de comentaris emesos: 0,08 comentaris/missatge (0,12 comentaris/missatge l’any 2019) 
Assoliment del resultat esperat: 67% 

• Nombre de respostes d’IMA als comentaris: 2 respostes (2 respostes l’any 2019) 
Assoliment del resultat esperat: 100% 

• Nombre de comparticions dels missatges emesos: 0,20 comparticions/missatge (0,86 comparticions/missatge 
emès l’any 2019) 
Assoliment del resultat esperat: 23% 

Assoliment global del resultat esperat: 63% 
 
 
6. Augmentar el nombre de persones associades a IMA i el coneixement i seguiment de l’entitat entre la ciutadania 

• Nombre de persones associades a IMA: 316 persones a 31 de desembre de 2020 (313 persones a 31 de 
desembre de 2019). 
Assoliment del resultat esperat: 101% 

• Nombre de persones interessades en l’entitat (per gènere): 611 persones (509 dones i 102 homes) a 31 de 
desembre de 2020 (605 persones a 31 de desembre de 2019). 
Assoliment del resultat esperat: 101% 

Assoliment global del resultat esperat: 101% 
 
Calculant la mitjana del grau d’assoliment del resultat esperat per als 6 indicadors disponibles per a l’activitat Difusió 
d’informacions a través dels canals de comunicació i diàleg i intercanvi de coneixements, s’obté un grau d’assoliment 
general de l’activitat en relació als resultats esperats del 79%. 
 
Calculant la mitjana del grau d’assoliment de cada una de les quatre activitats incloses en el projecte s’obté un grau 
d’assoliment general del projecte en relació als resultats esperats del 88%. 
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Justificació de despeses

Acció a justificar

Acció

REALITZACIÓ DE JORNADES, ACTIVITATS I FORMACIÓ. - 2020 - Activita

Import atorgat 

12.355,99 €

Import a justificar 

22.465,43 €

Import imputat 
a l'acció

18.716,82 €

Import imputat 
a la subvenció
12.355,99 €

Modalitat

Compte justificatiu

Document A1. Relació de factures *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

1 2
00.58.22.8
56287

29/05/2020 29/05/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
juny 2020

145,75 51,01 51,01100,00

2 2
01.10.16.9
33997

30/06/2020 30/06/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
juliol 2020

145,75 51,01 51,01100,00

3 2
01.34.12.6
50647

31/07/2020 31/07/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
agost 2020

145,75 51,01 51,01100,00

4 2
00.54.41.2
52989

31/08/2020 31/08/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
setembre 2020

145,75 51,01 51,01100,00

5 2
00.51.57.1
03992

30/09/2020 30/09/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
octubre 2020

145,75 51,01 51,01100,00

6 2
00.59.37.3
09361

30/10/2020 30/10/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
novembre 2020

145,75 51,01 51,01100,00

7 2
00.50.31.6
63312

30/11/2020 30/11/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
desembre 2020

145,75 51,01 51,01100,00

8 2
01.29.46.4
15378

31/12/2020 31/12/2020 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
gener 2021

145,75 49,56 49,56100,00

9 2
00.44.03.5
27043

29/01/2021 29/01/2021 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
febrer 2021

145,75 49,56 49,56100,00

10 2
00.51.15.1
18300

26/02/2021 26/02/2021 1 AFNE G63304208
Lloguer local 
març 2021

145,75 49,55 49,55100,00

11 1
426-
KF20-35895

27/06/2020 09/07/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon juny 
2020

49,55 17,34 0,000,00

12 1
426-
KF20-43962

27/07/2020 07/08/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon juliol 
2020

49,55 17,34 0,000,00

13 1
426-
KF20-50281

27/08/2020 08/09/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon agost 
2020

49,55 17,34 0,000,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

14 1
426-
KF20-57366

27/09/2020 08/10/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon 
setembre 2020

49,55 17,34 0,000,00

15 1
426-
KF20-63467

27/10/2020 06/11/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon octubre 
2020

49,55 17,34 0,000,00

16 1
426-
KF20-71633

27/11/2020 10/12/2020 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon 
novembre 2020

49,55 17,34 0,000,00

17 1
426-
KF20-77437

27/12/2020 08/01/2021 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon 
desembre 2020

49,55 17,34 0,000,00

18 1
426-
KF21-2999

27/01/2021 05/02/2021 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon gener 
2021

49,55 17,34 0,000,00

19 1
426-
KF21-9689

27/02/2021 05/03/2021 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon febrer 
2021

49,55 17,34 0,000,00

20 1
426-
KF21-16404

27/03/2021 07/04/2021 1
Orange 
Espagne, A82009812

Telèfon març 
2021

49,55 17,34 0,000,00

21 1 1257 30/06/2020 17/07/2020 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria juny 
2020

74,05 25,92 25,92100,00

22 1 1499 31/07/2020 17/08/2020 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria juliol 
2020

74,05 25,92 25,92100,00

23 1 1707 31/08/2020 18/09/2020 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria agost 
2020

74,05 25,92 25,92100,00

24 1 1935 30/09/2020 19/10/2020 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria 
setembre 2020

255,55 89,44 89,44100,00

25 1 2162 31/10/2020 18/11/2020 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria 
octubre 2020

74,05 25,92 25,92100,00

26 1 2405 30/11/2020 18/12/2020 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria 
novembre 2020

74,05 25,92 25,92100,00

27 1 2639 31/12/2020 19/01/2021 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria 
desembre 2020

74,05 25,92 25,92100,00

28 1 118 31/01/2021 17/02/2021 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria gener 
2021

74,05 25,92 25,92100,00

29 1 354 28/02/2021 17/03/2021 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria febrer 
2021

208,10 72,84 72,84100,00

30 1 597 31/03/2021 20/04/2021 1
Col·lectiu 
Ronda, SCCL

F08638322
Gestoria març 
2021

74,05 25,92 25,92100,00

31 1 182/2020 03/08/2020 05/08/2020 1
Associació 
SinergiaTIC

G65943664
Gestió i 
tractament de 726,00 254,10 254,10100,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

32 1 049/2021 01/02/2021 03/02/2021 1
Associació 
SinergiaTIC

G65943664
Gestió i 
tractament de 726,00 254,10 254,10100,00

33 2 2020/7 30/06/2020 26/06/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip juny 2020

986,15 453,63 0,000,00

34 2 2020/8 31/07/2020 31/07/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip juliol 774,40 356,22 0,000,00

35 2 2020/9 30/09/2020 28/09/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip setembre 1.076,90 495,37 0,000,00

36 2 2020/10 31/10/2020 22/12/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip octubre 943,80 434,15 0,000,00

37 2 2020/11 30/11/2020 22/12/2020 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip novembre 968,00 445,28 0,000,00

38 2 2020/12 31/12/2020 04/01/2021 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip desembre 617,10 283,87 0,000,00

39 2 2021/1 31/01/2021 02/02/2021 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip gener 816,75 375,71 0,000,00

40 2 2021/2 28/02/0202 01/03/2021 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip febrer 1.076,90 495,37 0,000,00

41 2 2021/3 31/03/2021 29/03/2021 2
Oscar de 
Rosselló 35021622M

Coordinació 
equip març 2021

1.258,40 578,86 0,000,00

42 1 0229_0001 09/06/2020 09/06/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

157,50 55,13 0,000,00

43 1 0229_0001 09/06/2020 09/06/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

43,35 15,17 0,000,00

44 1 0229_0001 09/06/2020 09/06/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

48,95 17,13 0,000,00

45 1 0275_SION 19/06/2020 19/06/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

6,55 2,29 0,000,00

46 1
DV204E-200
701

30/06/2020 30/06/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

30,00 10,50 0,000,00

47 1 0275_SION 20/07/2020 20/07/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

6,55 2,29 0,000,00

48 1 0001_6TRG 22/07/2020 22/07/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

63,35 22,17 0,000,00

49 1 3968_6058 22/07/2020 22/07/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

33,35 11,67 0,000,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

50 1 0002_8TRG 03/08/2020 03/08/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

5,05 1,77 0,000,00

51 1
0275__820 
034301DV

20/08/2020 20/08/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

6,55 2,29 0,000,00

52 1 0229_0001 01/09/2020 01/09/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

150,00 52,50 0,000,00

53 1 0229_0001 01/09/2020 01/09/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

41,20 14,42 0,000,00

54 1 0229_0001 01/09/2020 01/09/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

46,20 16,17 0,000,00

55 1 0275_SION 18/09/2020 18/09/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

6,55 2,29 0,000,00

56 1
DV204E-201
001

30/09/2020 30/09/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

30,00 10,50 0,000,00

57 1
0275_SION 
a

20/10/2020 20/10/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

6,55 2,29 0,000,00

58 1 0275_SION 20/10/2020 20/10/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

6,55 2,29 0,000,00

59 1 0229_0002 23/11/2020 23/11/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

4,50 1,58 0,000,00

60 1 0229_0002 23/11/2020 23/11/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,29 0,45 0,000,00

61 1 0229_0002 23/11/2020 23/11/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

1,65 0,58 0,000,00

62 1 0229_0001 24/11/2020 24/11/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

150,00 52,50 0,000,00

63 1 0229_0001 24/11/2020 24/11/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

41,09 14,38 0,000,00

64 1 0229_0001 24/11/2020 24/11/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

45,65 15,98 0,000,00

65 1
0275__218 
034301DV

18/12/2020 18/12/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

6,55 2,29 0,000,00

66 1 0002_8522 22/12/2020 22/12/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

45,10 15,79 0,000,00

67 1
DV204E-210
104-E

31/12/2020 31/12/2020 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

30,00 10,50 0,000,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

68 1 0002_2TRG 04/01/2021 04/01/2021 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

107,43 37,60 0,000,00

69 1 0275_SION 20/01/2021 20/01/2021 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

6,55 2,29 0,000,00

70 1 0275_SION 21/01/2021 21/01/2021 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

6,55 2,29 0,000,00

71 1 0002_4948 02/02/2021 02/02/2021 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

51,97 18,19 0,000,00

72 1
IH181E-210
216-E

16/02/2021 16/02/2021 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

30,00 10,50 0,000,00

73 1 0229_0001 10/03/2021 10/03/2021 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

151,50 53,03 0,000,00

74 1 0229_0001 10/03/2021 10/03/2021 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

41,52 14,53 0,000,00

75 1 0229_0001 10/03/2021 10/03/2021 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

46,20 16,17 0,000,00

76 1
DV204E-210
401-E

31/03/2021 31/03/2021 1
Banco de 
Sabadell, A08000143

Comissions 
bancàries

30,00 10,50 0,000,00

77 1
336/01-000
4

04/11/2020 04/11/2020 6
CONDIS 
Supermercats A08721177

Productes 
neteja local 4,14 1,45 0,000,00

78 1 A/18420 18/11/2020 19/11/2020 2
José 
Meléndez 25038061P

Compra segell 
IMA

26,02 9,11 0,000,00

79 1 2913 16/01/2021 16/01/2021 6
Bricocentre 
L'Eixample

40975852H
Còpies claus i 
material 18,00 6,30 0,000,00

80 1 141 06/03/2021 06/03/2021 6
Papeleria 
Eivissa SCP

J66463027
Tinta segell 
IMA

4,15 1,45 0,000,00

81 1 23 26/03/2021 26/03/2021 6 Ravidra, SL B67185017
Material 
oficina

12,75 4,46 0,000,00

82 2 9412 30/06/2020 30/06/2020 6
A. Valiente 
García 35041408B

Fotocòpies 
associacions 0,90 0,90 0,000,00

83 2 800000 30/09/2020 06/11/2020 2
Associació 
Cultural G67350892

Assessorament 
tècnic i 907,50 907,50 907,50100,00

84 2 09/2020 02/10/2020 06/11/2020 2
L'Estudi de 
la Mirada SL

B67296699
Comissariat i 
disseny 1.512,50 1.512,50 312,5020,66 1.200,00 Ajuntament de

85 2 03_2021 21/01/2021 26/03/2021
Bernat 
Millet

53291433L
Edició i 
muntatge videos 1.210,00 1.210,00 1.210,00100,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

86 2 843043 01/02/2021 01/02/2021 6
Grupo Hecrau 
Franquicias, B63264774

Fotocòpies i 
etiquetes 4,85 4,85 0,000,00

87 2
FRO2021030
9576

02/02/2021 02/02/2021 6
Sociedad 
Estatal A83052407

Fotocòpies i 
etiquetes 28,75 28,75 0,000,00

88 2 86 11/02/2021 01/03/2021 2
Carme 
Geronès 40257245T

Traducció 
francès-català 366,70 366,70 366,70100,00

89 2
FI00010672
7

18/02/2021 17/02/2021 2
Imprenta 
Online S.L.

B99374266
Compra 
auriculars per 76,96 76,96 0,000,00

90 2 4700 24/02/2021 24/02/2021 6
Copisteria 
Copyfel X- 46339610S

Fotocòpies 
exposició

1,20 1,20 0,000,00

91 2 PRO0011-21 26/02/2021 02/03/2021 2
Espacio 
Imagen de B66082181

Impressió 
plafons 2.774,77 2.774,77 2.774,77100,00

92 2 21013 28/02/2021 26/03/2021 2
Montse 
Vancells 35056169Y

Transcripció, 
traducció i 738,10 738,10 680,5192,20

93 2 9021286215 05/03/2021 05/03/2021 6 ABACUS, SCCL F08226714
Sobres i 
etiquetes 23,43 23,43 0,000,00

94 2 21027 10/03/2021 26/03/2021 2
Montse 
Vancells 35056169Y

Modificació 
subtítols 66,55 66,55 0,000,00

95 2
FRO2021061
6859

10/03/2021 10/03/2021 6
Sociedad 
Estatal A83052407

Tramesa llibre 
per correu

37,50 37,50 0,000,00

96 2 844046 10/03/2021 10/03/2021 6
Grupo Hecrau 
Franquicias, B63264774

Fotocòpies 
tramesa llibre

3,80 3,80 0,000,00

97 2 5534 18/03/2021 18/03/2021 6
Copisteria 
Copyfel X- 46339610S

Fotocòpies 
exposició

2,10 2,10 0,000,00

98 2
4402289776
-483628143

18/03/2021 18/03/2021 6
Comuto SA 
(BlaBlaCar)

N0019409B
Desplaçament 
Fotògrafa 32,00 32,00 0,000,00

99 2
FRO2021068
5079

19/03/2021 19/03/2021 6
Sociedad 
Estatal A83052407

Tramesa llibre 
per correu

12,65 12,65 0,000,00

100 2 844336 19/03/2021 19/03/2021 6
Hecrau 
Franquicias, B63264774

Fotocòpies i 
sobres tramesa 1,50 1,50 0,000,00

101 2 003863/1 19/03/2021 19/03/2021 6 Buenas Migas B61667002
Dietes 
Fotogràfa 1,65 1,65 0,000,00

102 2 4351 19/03/2021 19/03/2021 6
Manuel 
Fuentes 38493533C

Desplaçament 
Fotogràfa 6,25 6,25 0,000,00

103 2 1210011119 19/03/2021 19/03/2021 6
Laboratorio 
Echavarne SA

A08829848
Prova PCR 
Fotogràfa 120,00 120,00 0,000,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. factura 
o justificant Data emissió Data 

pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom creditor/a NIF Concepte Import total 
factura (3)

Import imputat a 
l'acció (4)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció 

Import imputat a 
altra subvenció

Òrgan 
concedent

104 2
1051/00043
0

20/03/2021 20/03/2021 6
Alcotas 
Hoteles, L

B63118012
Dietes 
Fotogràfa 16,00 16,00 0,000,00

105 2
4407104766
-483628143

20/03/2021 20/03/2021 6
Comuto SA 
(BlaBlaCar)

N0019409B
Desplaçament 
Fotògrafa 25,00 25,00 0,000,00

106 2
812/190276
76

21/03/2021 17/03/2021 2
Alcotas 
Hoteles, L

B63118012
Allotjament i 
dietes 264,42 264,42 264,42100,00

107 2
FRO2021073
2626

26/03/2021 26/03/2021 6
Sociedad 
Estatal A83052407

Tramesa llibre 
per correu

7,50 7,50 0,000,00

108 2 02/2021 29/03/2021 29/03/2021 2
L'Estudi de 
la Mirada SL

B67296699
Creació 
elements de 500,00 500,00 500,00100,00

Afegir* Introduïu les dades al final de la llista

(1) Tipus de despesa: 1.indirecta, 2.directa. 
(2) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2.Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador 
(3) Aquest import ha d’incloure o no l’IVA en funció de si el beneficiari de la subvenció té la consideració de consumidor final o no. Aquest import ha d'incloure o no l'IRPF segons s'especifiqui a les bases de la 
convocatòria. 
(4) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció.

Document A2. Despeses de personal relacionades amb l'acció o el projecte *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1)

Acreditació 
pagament 
(2)

Cognoms Nom NIF Activitat 
desenvolupada

Mes 
nòmina

Data 
abonament

% 
dedicació

Import brut 
nòmina

Quota 
empresarial

Cost 
Seguretat 
Social

Cost 
IRPF

Import 
imputat a 
l'acció (3)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat 
a la 
subvenció 

Import 
imputat a 
altra 
subvenció

Òrgan 
concedent

1 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Juny 19/06/2020 35,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 382,14 382,14100,00

2 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Juliol 20/07/2020 35,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 382,14 382,14100,00

3 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Agost 20/08/2020 35,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 382,14 382,14100,00

4 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Setembre 18/09/2020 35,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 382,14 382,14100,00

5 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Octubre 20/10/2020 35,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 382,14 382,14100,00

6 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Novembre 20/11/2020 35,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 382,14 382,14100,00
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Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1)

Acreditació 
pagament 
(2)

Cognoms Nom NIF Activitat 
desenvolupada

Mes 
nòmina

Data 
abonament

% 
dedicació

Import brut 
nòmina

Quota 
empresarial

Cost 
Seguretat 
Social

Cost 
IRPF

Import 
imputat a 
l'acció (3)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat 
a la 
subvenció 

Import 
imputat a 
altra 
subvenció

Òrgan 
concedent

7 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Desembre 18/12/2020 35,00 1.091,84 260,92 52,76 160,12 382,14 382,14100,00

8 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Gener 21/01/2021 35,00 1.111,67 265,65 53,72 163,03 389,08 389,08100,00

9 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Febrer 19/02/2021 35,00 1.111,67 265,65 53,72 163,03 389,08 389,08100,00

10 2 1
Álvarez 
Millán

Sara 44000862E
Organització 
i execució Març 19/03/2021 35,00 1.111,67 265,65 53,72 163,03 389,08 389,08100,00

Afegir* Introduïu les dades al final de la llista

(1) Tipus de despesa: 1.indirecta, 2.directa. 
(2) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2.Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador. 
(3) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció.

Document A3. Dietes *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa 
(1) 

Núm. de 
referència

Data de la 
dieta

Data 
pagament

Acreditació 
pagament 
(2)

Nom o raó 
social del 
perceptor

NIF Concepte 
dieta

Motiu de la 
dieta Import total Import imputat 

a l'acció (3)

Import 
imputat a la 
subvenció

% imputat a 
la subvenció

Import imputat 
a altra 
subvenció

Òrgan concedent

1

Afegir* Introduïu les dades al final de la llista

(1) Tipus de despesa: 1.indirecta, 2.directa. 
(2) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2 Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador 
(3) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció.

Document A4. Assegurances *

Núm. 
ordre

Tipus de 
despesa (1) 

Acreditació 
pagament 
(2)

Núm. de la 
pòlissa

Data de la 
pòlissa

Data 
pagament

Raó 
social NIF Concepte 

assegurança
Nombre 
assegurats

Data inici 
període 
cobertura

Data fi 
període 
cobertura

Import total
Import 
imputat a 
l'acció (3)

Import 
imputat a la 
subvenció

% 
imputat 
a la 
subven
ció

Import 
imputat a 
altra 
subvenció

Òrgan 
concedent

1 2 1
BGDT00169
9/21

16/02/2019 16/02/2021
ARÇ 
Corredor F58302001

Responsabi
litat 1 16/02/2021 16/02/2022 325,11 113,79 113,79100,00
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Afegir* Introduïu les dades al final de la llista

(1) Tipus de despesa: 1.indirecta, 2.directa. 
(2) Acreditació de pagament: 1.Rebut bancari, 2 Justificant de transferència efectivament realitzada. (Aquest document ha d’estar emès per l’entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament), 3.Pagament 
amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta, i de l’extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i del titular del mateix), 4. Xec 
nominatiu, 5.Altres efectes: lletres, pagarés... (còpia dels efectes mitjançant els quals es realitza el pagament i extracte bancari on figuri el seu càrrec), 6.Efectiu: inclou els xecs al portador. 
(3) En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, l'import imputat a l'acció coincidirà amb l'import imputat a la subvenció. 

Desviació pressupostaria

Pressupost a justificar 22.465,43 €

Pressupost justificat 18.716,82 €

% No Justificat (*) 16,69

(*)  Recordeu que aquests imports han de coincidir amb els imports inclosos en el document de liquidació de l'activitat.

Netejar Plana Anterior Següent



Núm. d’expedient ICAA02/20/000004 Any 2020

Nom de l'associació: Amics dels Infants del Marroc (IMA)

Nom de l'activitat: Activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament d’infants i les desigualtats de gènere al Marroc

Liquidació del pressupost de l’activitat , per a l’any 2020 Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 3.457,65 € 2.014,71 €

Total Ingressos propis (A.1) 3.457,65 € 2.014,71 €

A.2 Subvencions a l’explotació

A.2.1 Subvencions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció:    

a) Realització de jornades, activitats i formació a associacions - 2020 5.692,68 € 5.692,68 €

b)

c)

Subvencions d’altres departaments de la Generalitat

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals 1.200,00 € 1.200,00 €

Subvencions de consells comarcals i altres entitats supramunicipals

Altres subvencions

Ingresos en espècie

Total Subvencions a l’explotació (A.2) 6.892,68 € 6.892,68 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 10.350,33 € 8.907,39 € -13,94%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 2.843,92 € 2.674,98 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari) 75,00 € 0,00 €

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...)

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 362,79 € 357,07 €

Despeses de béns consumibles

Despeses de compres i consums 21,00 € 0,90 €

Despeses de serveis externs 375,00 € 0,00 €

Altres despeses d’assegurances específicament relacionades amb l’acció, 

Altres (cal especificar el concepte):

Coordinador general IMA 2.792,68 € 2.468,52 €

Professionals externs (comissària exposició, dissenyador, traductora, subtitulat i muntatge vídeos) 2.972,50 € 2.420,00 €

Total despeses directes (B.1) 9.442,89 € 7.921,47 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració

Despeses de béns consumibles

Despeses d’administració i gestió 603,06 € 499,06 €

Despeses de lloguer 

Despeses d’assegurances

Impostos directes i tributs

Contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor

Despeses de compres i consums 15,75 € 10,56 €

Despeses de serveis externs

Altres (cal especificar el concepte):

Telèfon 126,56 € 121,38 €

Total despeses indirectes (B.2) 745,37 € 631,00 €

% Despeses indirectes 7,32 7,38

B.3 Despeses no subvencionables 10.188,26 € 8.552,47 €

10.188,26 € 8.552,47 €

Comissions i pèrdues de canvi 162,07 € 354,92 €

Despeses d’observatoris, estudis, publicacions i organització i realització tornejos esportius

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari)

Despeses en espècie

Total Despeses no subvencionables (B.3) 162,07 € 354,92 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 10.350,33 € 8.907,39 € -13,94%

(*) Ha de coincidir amb el Pressupost presentat amb la sol·licitud o el reformulat).

Despeses de pòlisses d’assegurances i malaltia i responsabilitat civil del personal que participi en les accions 

(Despeses no subvencionables tot i que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada per ser 
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Núm. d’expedient ICAA02/20/000004 Any 2020

Nom de l'associació: Amics dels Infants del Marroc (IMA)

Nom de l'activitat: Activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament d’infants i les desigualtats de gènere al Marroc

Liquidació del pressupost de l’activitat , per a l’any 2021 Import previst 
(*)

Import realitzat % Desviació

A - Ingressos

A.1 Ingressos propis 5.451,79 € 3.146,12 €

Total Ingressos propis (A.1) 5.451,79 € 3.146,12 €

A.2 Subvencions a l’explotació

A.2.1 Subvencions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció:    

a) Realització de jornades, activitats i formació a associacions - 2020 6.663,31 € 6.663,31 €

b)

c)

Subvencions d’altres departaments de la Generalitat

Subvencions d’ajuntaments i altres entitats locals 0,00 € 0,00 €

Subvencions de consells comarcals i altres entitats supramunicipals

Altres subvencions

Ingresos en espècie

Total Subvencions a l’explotació (A.2) 6.663,31 € 6.663,31 €

Total ingressos (A.1+A.2) (A) 12.115,10 € 9.809,43 € -19,03%

Import previst 
(*)

Import realitzat

B - Despeses

B.1 Despeses directes

Retribucions de personal 947,97 € 1.167,24 €

Despeses de manutenció, allotjament  i mobilitat del personal adscrit a l’acció (inclòs el voluntari) 4.720,00 € 345,32 €

Despeses de subministrament i serveis generals (aigua, llum ...)

Despeses de lloguer per a dur a terme l’acció 120,93 € 148,67 €

Despeses de béns consumibles

Despeses de compres i consums 249,00 € 200,24 €

Despeses de serveis externs 4.758,75 € 2.894,77 €

Altres despeses d’assegurances específicament relacionades amb l’acció, 85,07 € 113,79 €

Altres (cal especificar el concepte):

Coordinador general IMA 930,90 € 1.449,94 €

Professionals externs (comissària exposició, dissenyador, traductora, subtitulat i muntatge vídeos) 0,00 € 2.881,35 €

Total despeses directes (B.1) 11.812,62 € 9.201,32 €

B.2 Despeses indirectes

Costos del personal directiu i administració

Despeses de béns consumibles

Despeses d’administració i gestió 201,02 € 378,78 €

Despeses de lloguer 

Despeses d’assegurances

Impostos directes i tributs

Contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor

Despeses de compres i consums 5,25 € 12,21 €

Despeses de serveis externs

Altres (cal especificar el concepte):

Telèfon 42,19 € 52,02 €

Total despeses indirectes (B.2) 248,46 € 443,01 €

% Despeses indirectes 2,06 4,59

B.3 Despeses no subvencionables 12.061,08 € 9.644,33 €

12.061,08 € 9.644,33 €

Comissions i pèrdues de canvi 54,02 € 165,10 €

Despeses d’observatoris, estudis, publicacions i organització i realització tornejos esportius

Despeses de reparacions i conservació (llevat que les bases específiques estableixin el contrari)

Despeses en espècie

Total Despeses no subvencionables (B.3) 54,02 € 165,10 €

Total despeses (B.1+B.2+B.3) (B) 12.115,10 € 9.809,43 € -19,03%

(*) Ha de coincidir amb el Pressupost presentat amb la sol·licitud o el reformulat).

Despeses de pòlisses d’assegurances i malaltia i responsabilitat civil del personal que participi en les accions 

(Despeses no subvencionables tot i que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada per ser 
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Relació dels altres ingressos o subvencions que financen el projecte subvencionat per l’ICAA 
“Activitats de difusió, informació i debat sobre les problemàtiques de l’abandonament d’infants i les 

desigualtats de gènere al Marroc” 
 
 

 
Activitat subvencionada per l’ICAA Procedència altres ingressos Import 

Activitats de difusió, informació i 
debat sobre les problemàtiques de 
l’abandonament d’infants i les 
desigualtats de gènere al Marroc 

Ajuntament de Terrassa. Subvencions per a la realització de 
projectes, activitats i serveis per l’any 2020. 
Projecte: “Sensibilització sobre la situació de les mares solteres i 
la infància abandonada al Marroc” 

1.200,00 

Ingressos propis d’Amics dels Infants del Marroc (quotes famílies 
associades) 

4.725,63 

Ingressos propis d’Amics dels Infants del Marroc (venda del llibre 
Alcemos la voz) 

435,20 

 
 
 
 

a Barcelona, el dia 24 de maig de 2021 

 
 
 
 

Oscar de Rosselló Ester 
NIF 35021622M 

Coordinador general d’Amics dels Infants del Marroc 
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