




3

Benvolguts usuaris, voluntaris, donants, 

treballadors i amics de Càritas Andorrana.

Que difícil que se’m fa, el mes de juny de 2020, parlar 

del que la nostra institució, Càritas Andorrana, va 

fer durant l’exercici 2019. Tot el que està passant 

com a conseqüència de la Covid-19 provoca 

que els fets que vam viure l’any passat semblin 

molt llunyans i fins i tot irreals. Tot i això, per tal 
d’explicar les xifres que avui presentem, intentaré 

posar de manifest alguns dels esdeveniments i les 

accions que considero rellevants dins de la vida de 

Càritas Andorrana durant l’exercici passat.

L’any 2019, com els immediatament anteriors, 

va ser un bon any per a l’economia andorrana. 

Com a conseqüència de la bonança econòmica, 
les persones que van necessitar l’assistència 

de la nostra institució van anar disminuint 

progressivament, com ja havia passat en els 

anys anteriors. Aquest fet també cal atribuir-lo a 

les importants mesures socials que any rere any 

van implantant el Govern d’Andorra i els Comuns. 

Càritas Andorrana actua de manera subsidiària 

amb el que fa l’Administració pública, i la nostra 

missió és arribar on no arriben les autoritats civils 

del nostre país.

Com cada any, l’acció principal que va desenvolupar 

Càritas Andorrana va ser l’acompanyament i l’ajuda 

a les persones més necessitades de la nostra 

societat. Per mitjà dels treballadors socials i dels 

voluntaris de la nostra institució hem continuat 

escoltant, atenent i ajudant tots els que pateixen 

i que ens ho han demanat. I, sobretot, fent que se 

sentin entesos i estimats.

Per fer més eficaces i més segures les nostres 
activitats, cal que la nostra institució es doti de 

les polítiques i normatives internes adequades 

per dur-les a terme. En aquest sentit, a l’inici 

de l’exercici del 2019, la Comissió Permanent va 

aprovar un nou Pla de comunicació de Càritas 

Andorrana que ja s’ha anat implantant. A proposta 

de Càritas Internacional, el mes d’abril vam 

adoptar com a pròpies tres de les seves polítiques 

contra l’abús i l’explotació. En concret es tracta 

de la Política de salvaguarda dels menors i els 

adults vulnerables, la Política contra l’assetjament 

i la Política i procediment de tractament de 

reclamacions.

Finalment, per tal d’adaptar-nos a la legislació i la 

normativa andorranes en la matèria, la Comissió 

Permanent, en la seva sessió del mes de novembre, 

va aprovar tres documents relacionats amb la 

lluita contra el blanqueig de diners i contra el 

finançament del terrorisme. Aquests documents 
són els següents: «Normativa andorrana en relació 

amb la lluita contra el blanqueig i el finançament 
del terrorisme», que afecta Càritas Andorrana; 

«Obligacions i bones pràctiques en relació amb 

la prevenció del blanqueig i el finançament del 
terrorisme que té Càritas Andorrana», i «Avaluació 

del possible risc de finançament del terrorisme de 
Càritas Andorrana». Tot aquest treball normatiu 

intern reforça i facilita el funcionament de la nostra 

institució i l’adapta al que disposen la legislació 

andorrana i la normativa de Càritas International.

El dia 6 de setembre, monsenyor Joan-Enric Vives 

va inaugurar el nostre nou local del rober i la nova 

furgoneta elèctrica. Feia molt temps que, per 

raons de seguretat i d’eficàcia, buscàvem un local 
per desenvolupar la tasca de recollida de roba 

per reutilitzar-la o reciclar-la en el marc de l’acció 

de Càritas en pro de l’ecologia i en la línia del que 

proposa el Sant Pare Francesc en la seva carta 

encíclica Laudato Si’. El nou local, molt cèntric i 

espaiós i situat en una zona industrial, ens permet 

treballar d’una manera més segura i agradable. 

També ens permet atendre els nostres usuaris 

més dignament i oferir-los un servei d’acord amb 

les seves necessitats.

El mes de maig vam participar en la Conferència 

Regional de Càritas Europa i en la 21a Assemblea 

de Càritas International que es van celebrar a 

Roma. La nostra presència i participació en 

els organismes de direcció i coordinació van 

facilitar que Càritas Europa ens confiés de ser 
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la seu de la Conferència Regional de l’any 2020. 

Com tots sabeu, malgrat que ho teníem tot 

preparat, a causa de la pandèmia no es va poder 

celebrar presencialment a Andorra. Tot i això, 
Càritas Europa ens ha proposat de ser la seu de 

la Conferència Regional de l’any 2021. Ho hem 

acceptat amb tota la il·lusió i la responsabilitat que 

comporta. Estem segurs que serem dignes de la 

confiança que novament ens han fet.

Pel que fa a la formació de voluntaris i treballadors 

de Càritas Andorrana, durant l’any 2019 vam 

organitzar dues conferències. La primera la va 

impartir Mn. Vicente Martin, delegat episcopal de 

Càritas Espanyola, i va tractar de l’espiritualitat 

ecològica, centrada en l’acció que demana a 
Càritas el sant pare en pro de l’ecologia. La segona 

conferència va tractar d’un tema que per a Càritas 

és recurrent, el malbaratament d’aliments. 

Aquesta conferència la va impartir, el dia 5 de 

desembre, la nutricionista Marta Pons.

Com cada any, Càritas Andorrana va promoure 

una acció solidària envers els països més pobres 

del tercer món. El 2019 vam proposar i obtenir del 

Govern d’Andorra una subvenció per a un projecte 

d’ajuda i cooperació per millorar la salut de la 

població nòmada i seminòmada de Nariokotome, 
a Kenya. Aquesta acció, en la qual a la subvenció 

del Govern s’hi afegeix l’aportació de Càritas 

Andorrana, es va fer en suport d’una acció portada 

a terme per la Comunidad San Pablo de Madrid. 

Finalment, vull manifestar que tot i el resultat 

negatiu, econòmicament parlant, de l’exercici 
2019, la nostra entitat continua tenint unes 

importants reserves provinents de generoses i 

excepcionals aportacions rebudes en exercicis 

anteriors que, gràcies a Déu, ens permeten 

afrontar les difícils situacions amb què ens hem 

trobat aquest any.

Amadeu Rocamora

President
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Déu vos guard.

Ens fa goig posar a les vostres mans aquesta 

Memòria. És un exponent de la feina que hem fet 
entre tots. S’hi endevinen les dificultats que ha 
calgut superar i fa satisfacció comprovar en què 

s’ha reeixit. No hi cerquem tant els números com 

la il·lusió i l’entusiasme posats en el camí que junts 

hem recorregut durant un any.

Permeteu-me compartir unes consideracions.  

1. En el nostre entorn, cada dia hi ha més perso-

nes que se senten motivades a treballar en bé 

dels altres. S’inscriuen en institucions i es creen 

ONGs amb reconeguda voluntat de servei. Aquest 

desvetllament de la solidaritat ens satisfà. Però 
a Càritas, com a institució de l’Església, tenim 

molt clar que, a part d’altres motivacions filan-

tròpiques, a nosaltres ens ha de moure l’amor als 
germans. I, en aquest sentit, aquelles paraules 

de Jesús adreçades als qui anomena benaurats, 

«Tot el que feu a un d’aquests, per petit que sigui, 

m’ho feu a mi», han de ser la nostra referència a 

l’hora d’actuar.

2. Càritas ens sabem i ens sentim el braç social de 

les nostres comunitats cristianes. Els qui hi tre-

ballem no ho fem en solitari, pel nostre compte, 

al ritme de les nostres iniciatives. Sempre hi ha 

una comunitat a la qual estem units i en nom de 

la qual treballem tots. Som expressió de la caritat 

de l’Església. 

3. Com a signe d’unitat, tota la gran família de 

Càritas tenim uns mateixos objectius, traduïts en 

lemes i consignes, que ens ajuden a harmonitzar 

la feina i ens marquen el camí.

Voldria acabar amb un fragment del document 

de Fonamentació de la campanya institucional 

d’enguany. El lema «El teu compromís millora el 

món» aborda el compromís com a eix vertebrador 

de la manera de ser i d’estar en el món. D’aquesta 

manera, donarem un sentit autèntic al seguiment 

que fem com a deixebles del Crist i serem com-

panys de camí dels qui estan sols, dels qui ploren, 

dels qui tenen fam i set de justícia...

Així, tots podrem rebre la benedicció de ser ano-

menats benaurats. 

CARTA DEL CONSILIARI

Mn. Ramon Sàrries

Consiliari

Presentacions institucionals
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RESUM ACTIVITATS

Durant l’exercici 2019, Càritas Andorrana ha 

mantingut el seu ferm compromís amb les 

persones més vulnerables de la societat 

andorrana, ha treballat posant el focus en la 

defensa dels seus drets i la seva dignitat com a 

éssers humans, i les ha ajudat a cobrir algunes de 

les necessitats bàsiques, com ara l’alimentació, 

la salut, l’habitatge, l’educació i un aspecte 

tan senzill però alhora tan rellevant com és 
l’acompanyament.

La nostra institució fa un balanç positiu de 

l’activitat, ja que el nombre de beneficiats s’ha 
estabilitzat a la baixa respecte de l’any 2018, 

bàsicament gràcies al manteniment del bon fer 

de l’economia andorrana en el decurs del 2019. Els 

ajuts socials que les famílies més necessitades 

perceben del Govern d’Andorra, juntament amb la 

gradual recuperació econòmica del país, són dos 
factors que han permès que el nombre de casos 

s’anés reduint progressivament. Tot i així, Càritas 

Andorrana continua fent front a aquesta «altra» 

realitat.

Sempre ha existit una bossa demogràfica en risc 
d’exclusió social a Andorra. I la missió de Càritas 

Andorrana és ajudar les persones amb necessitats 

i les que es troben en situació de pobresa. 

Segons l’informe del Departament d’Estadística 

del Govern publicat el novembre del 2019, el 12,8% 

dels habitants d’Andorra estan en situació de risc 

de pobresa i un 4,4% pateix pobresa extrema. En 

aquest sentit, la nostra Institució ha constatat 

una lleugera i progressiva reducció del nombre 

d’usuaris que demanaven els serveis de suport 

que es proporcionen habitualment. El 2018 es van 

atendre 854 persones, xifra inferior a la del 2017, 

quan se’n van registrar 913. Entre els anys 2014 i 

2016, la xifra es va mantenir per sobre de les 1.050 

persones ateses (i per sota de les 1.100). 

Càritas Andorrana treballa de forma coordinada 

amb el Ministeri d’Afers Socials per atendre les 

persones amb situació precària, i també amb 

altres agents socials privats que hi donen suport, 

ja sigui a través de finançament i campanyes, de 
donacions de materials o de recursos. 

La pobresa afecta l’equilibri de la societat, i entre 

tots hi hem de fer front, tant l’Administració 

pública com ONGs, particulars, entitats privades 

i empreses.

La vocació de servei altruista i desinteressada per 

atendre aquest col·lectiu és una constant. Càritas, 

i les parroquials que la conformen, disposen 

Resum activitats
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de diversos serveis per ajudar a alleugerir les 

mancances detectades. Així, en l’àmbit de l’acció 

social es treballa en diferents programes:

ATENCIÓ PRIMÀRIA, on s’atenen de manera global 

les necessitats de les persones que s’adrecen a 

Càritas i s’intenta trobar solucions als problemes 

que pateixen (habitatge, alimentació, roba, etc.).

PROGRAMA SUPORT, per millorar la qualitat 

de vida de les persones o famílies en situació 

d’exclusió social.

EL ROBER, que proporciona roba gratuïta o a 

preus molt reduïts.

EL BANC D’ALIMENTS, que proporciona 

alimentació a famílies i persones que no tenen 

els mitjans per abastir-se completament o 

parcialment.

TRANSEÜNTS, per a l’acollida puntual de 

persones no residents sense llar a Andorra.

I D’ALTRES, com el reforç escolar, la campanya 

de Reis, la campanya de sensibilització, el suport 

als reclusos del centre penitenciari o l’acollida de 

refugiats.

En l’exercici 2019 s’han obtingut recursos per un 

import de 200.076,13 euros, als quals s’han d’afegir 

153.471,78 euros provinents de recursos propis 

i altres. El total de les despeses d’explotació ha 

arribat a 462.693,71 euros, xifra que representa 

una lleugera reducció respecte de l’any anterior. 

D’aquest total de despeses d’explotació, se n’ha 

destinat un 75% als diferents programes socials 

de Càritas Andorrana.  

Gràcies al suport de les entitats públiques i de la 

iniciativa privada es pot acompanyar les persones 

en el seu procés de desenvolupament integral. 

Cal destacar que la labor de Càritas Andorrana 

es duu a terme gràcies a tots els patrocinadors, 

els col·laboradors, els socis i els treballadors 

que li fan confiança any rere any. Sense la seva 
inestimable col·laboració no s’hauria pogut tirar 

endavant un any més la tasca social recurrent ni 

acomplir la finalitat d’ajudar el proïsme estant al 
costat de les persones més vulnerables i en risc 

d’exclusió de la nostra societat.

Resum activitats
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BALANÇ ACTIVITAT

Durant el 2019, una de les principals iniciatives 

dutes a terme ha estat la inauguració de les 

noves instal·lacions del Rober. L’ampliació 

d’instal·lacions s’emmarca en l’objectiu 

d’augmentar la reutilització i el reciclatge del 

tèxtil a Andorra. 

El Rober és un dels programes històrics de 
Càritas des dels seus inicis. Té com a finalitat la 
recollida, classificació i distribució de roba i estris 
de segona mà i també nous, que arriben de forma 

solidària de particulars i empreses, amb l’objectiu 

de cobrir diferents necessitats de persones amb 

dificultats. La voluntat és contribuir a millorar les 
seves condicions de vida.

L’acte inaugural, que va tenir lloc el setembre 

passat, va estar presidit per l’arquebisbe i bisbe 

d’Urgell Monsenyor Joan-Enric Vives; la ministra 

de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, 

Silvia Calvó; el president de la institució, Amadeu 

Rocamora, i Mn. Ramon Sàrries, consiliari de 

l’entitat. També hi van assistir altres autoritats 

i membres de les Càritas parroquials, de la 

Comissió Permanent i el personal de l’entitat, 

entre d’altres.

El nou Rober està situat a la nau número 6 del 

Camí Borda Nova d’Andorra la Vella. És un espai 
que ofereix molta més capacitat per a la recollida, 

la distribució i el triatge de roba de segona mà, i 

que pot atendre més demanda. 

Un mes després de la inauguració, Càritas 

va millorar encara més la capacitat 

d’emmagatzematge de les instal·lacions del 

Rober amb la col·locació d’un contenidor de grans 

dimensions per facilitar el tractament de la roba 

de segona mà donada. 

El nou espai del Rober ha superat durant el 2019 

les 46 tones recollides el 2018, fet que confirma 
la validesa del programa, que a més dona 

compliment a la funció ecològica que representa 
el reciclatge de roba. Evitant que les peces que 

ja no s’utilitzen vagin directament a la brossa, 

i al cremador, es contribueix a reduir l’impacte 

mediambiental i a fomentar la reutilització i 

el reciclatge tèxtil. Amb el Ministeri de Medi 

Ambient, Agricultura i Sostenibilitat treballem 

per establir un acord de col·laboració per ampliar 

progressivament la xarxa de recollida selectiva de 

material tèxtil a tot el país. 

Amb aquest projecte, la institució també podrà 

aconseguir un dels seus objectius en el marc de 

la inserció laboral, amb la creació de nous llocs 

de treball per a persones amb dificultats per 
trobar feina.

D’altra banda, en l’àmbit del voluntariat s’han 

organitzat dues conferències formatives amb 

l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania contra el 

malbaratament alimentari i envers l’espiritualitat 

ecològica.  

Balanç activitat
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CAMPANYA DE REIS

La Campanya de Reis va recollir més de 1.000 

joguines que es van poder repartir a més de 200 

nens i nenes d’Andorra. Aquesta iniciativa, que 

pretén que els infants de famílies menys afavorides 

del Principat puguin gaudir de la festivitat del dia 

de Reis, compta amb la col·laboració de RTVA SA, 

de MoraBanc i d’altres estaments de la societat 

andorrana. Està adreçada als més petits de casa 

i té la finalitat de promoure la solidaritat envers 
els més necessitats de la nostra comunitat. En 

el marc de la campanya es van fer xerrades de 

sensibilització en tres escoles i es va organitzar 

una recollida d’aliments en set escoles del país i 

dues empreses per tal de d’ajudar les famílies en 

situació de precarietat.

SUPORT A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Per tercer any consecutiu, Andorran Banking va fer 
una donació de 6.000 euros a Càritas Andorrana 

per al programa d’atenció primària. Es reforça així 

el seu compromís amb la millora de les necessitats 

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

Amb motiu de la celebració del Dia del Voluntariat, 

Càritas Andorrana va organitzar la conferència 

«El menjar no es llença. La lluita contra el 

malbaratament alimentari», a càrrec de Marta 

Pons, dietista nutricionista i col·laboradora 

puntual de l’entitat, en el marc del programa 

Banc d’aliments. L’acte pretenia agrair la tasca 

desinteressada i reconèixer el compromís 

dels voluntaris. La ponència va aportar idees, 

consells i receptes originals per reaprofitar el 
menjar, estalviar temps i diners i, alhora, cuidar 

la nostra salut. 

La conferència «L’espiritualitat ecològica» va 
anar a càrrec de Vicente Martín Muñoz, delegat 

episcopal de Càritas Espanyola. Es va posar 

l’accent en l’acció mediambiental de Càritas a partir 

dels ensenyaments del Papa Francesc reflectits 
en la carta encíclica Laudato si’ (‘Lloat sigueu’). 

L’espiritualitat ecològica proposa un canvi de 
paradigma en el tracte a la naturalesa que ha estat 

característic dels darrers segles. En aquesta nova 

proposta, es promou el consum responsable, la 

sostenibilitat, el respecte a la natura davant el 

canvi climàtic i la interdependència entre tot i 

tots els éssers per lluitar contra el canvi climàtic i 

els danys al planeta.

Balanç activitat
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més bàsiques de les persones que conformen la 

societat andorrana. La col·laboració s’emmarca 

en la voluntat d’Andorran Banking d’afavorir 
i garantir que entitats i organitzacions que 

treballen en projectes socials i humanitaris puguin 

desenvolupar la seva tasca.

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS 
PROMOGUDA PER MORABANC I CENTRE 
COMERCIAL ANDORRÀ

Les dues empreses van col·laborar per engegar 

una campanya de recollida d’aliments en favor 

de Càritas Andorrana, que es va fer durant el 

mes de novembre al centre Super U de l’avinguda 

Meritxell.

Durant aquests dies, a la sortida del centre 

comercial hi havia un punt des del qual empleats 

de MoraBanc gestionaven la recollida d’aliments 

de les persones que van voler col·laborar en la 

iniciativa. 

CAMPANYA SOLIDÀRIA DELS EMPLEATS DE 
CRÈDIT ANDORRÀ AMB EL BANC D’ALIMENTS

La Fundació Crèdit Andorrà va contribuir per 

cinquè any consecutiu en la campanya de Nadal 

de recapte d’aliments per al programa Banc 
d’aliments de Càritas Andorrana. La fundació va 

aportar a aquesta iniciativa gairebé 600 aliments 

bàsics i no peribles o amb caducitat llarga. Els 

empleats de l’entitat van col·laborar solidàriament 

a través d’una recol·lecta interna.

El suport al Banc d’aliments es materialitza 

tot l’any, d’una banda, amb vals de compra de 

productes frescos als supermercats i, de l’altra, 

amb el subministrament de productes de primera 

necessitat d’higiene i de la llar. 

En l’àmbit institucional, durant l’últim trimestre 

es va renovar la col·laboració amb el Govern 

d’Andorra per abordar projectes socials. A 

l’octubre es va celebrar la primera reunió 

institucional i de treball entre Càritas Andorrana 

i el nou equip del Ministeri d’Afers Socials, 

Habitatge i Joventut per compartir inquietuds 

i la feina que es duu a terme en l’àmbit de 

l’acció social per tal de trobar solucions a les 

problemàtiques actuals. 

Un dels punts que es van tractar va ser la 

renovació del conveni de col·laboració que dona 

suport als projectes socials de la institució. Els 

responsables de Càritas Andorrana van explicar 

quina és l’activitat diària i la contribució social 

de la institució i van detallar algunes de les 

situacions delicades amb què s’hi troben, com 

és el cas del reforç escolar per als infants amb 

famílies en situació de precarietat. Càritas i el 

Govern es van comprometre a estudiar la qüestió 

i a mantenir reunions tècniques per analitzar 

les necessitats reals i buscar les solucions més 

adequades. Finalment, també es va tractar la 

qüestió de l’habitatge com un dels principals 

problemes actuals. 

Per tancar aquest apartat apuntem que, a 

requeriment de Càritas International, hem previst 

establir polítiques internes sobre la salvaguarda 

de la infància i dels adults en situació de 

vulnerabilitat i sobre la prevenció de l’assetjament.  

Finalment, cal recordar que la labor de Càritas 

Andorrana se sustenta en el compromís de 

moltes persones que actuen des de l’exemple 

per ajudar els altres i contribuir a fer que la seva 

vida sigui més digna. La institució ja compta amb 

una comunitat de col·laboradors, entre els quals 

hi ha els voluntaris, els socis i els patrocinadors, 

que aporten el seu temps i els seus recursos per 

pal·liar aquesta realitat de necessitat que també 

existeix a Andorra. A tots, moltes gràcies per 

millorar, dintre de les possibilitats existents, la 

qualitat de vida dels més necessitats.

Balanç activitat
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Gràcies al suport de les entitats públiques i 

de la iniciativa privada podem acompanyar les 

persones en el seu procés de desenvolupament 

integral.

Un dels principis de Càritas és la responsabilitat en 

una bona administració dels recursos que ens han 

estat confiats, amb austeritat i transparència. Per 
això, Càritas Andorrana sotmet la seva activitat 
a una auditoria externa així com a l’avaluació del 

compliment dels estàndards de gestió de Caritas 

Internationalis. 

L’any 2019 s’han invertit en els diferents programes 

un total de 438.764,97. Aquesta xifra mostra el 

compromís de la societat andorrana amb les 

persones en situació d’exclusió.

FINANÇAMENT I TRANSPARÈNCIA  

La gestió honesta i transparent és inherent a la nostra activitat

RECURSOS OBTINGUTS 

RECURSOS INVERTITS EN PROGRAMES 
D’ACCIÓ SOCIAL

Acció social 438.764,97

Atenció primària 89.388,71 

Rober  199.793,71 

Suport 10.892,87

Transeünts 4.931,40 

Voluntariat 7.490,49 

Centre penitenciar 2.349,73 

Cecas 6.000,00 

Banc aliments 51.818,41 

Reforç escolar 2.846,85 

Altres 10.172,68 

Coop. Internacional 46.080,12 

Emergències Internacionals 7.000,00

Programes socials 200.076,13

Recursos propis 93.619,68

Altres ingressos 59.852,1

Finançament i transparència  
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Abreujat de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019 i de 2018  (en euros).

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

I INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

1 Import net de la xifra de negocis 48.771,00 55.808,41

2 Altres ingressos d’explotació 304.776,91 215.717,08

Total ingressos d’explotació 353.547,91 271.525,49

II DESPESES D’EXPLOTACIÓ

1 Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials (48.771,00) --

2 Despeses de personal (205.781,37) (212.094,57)

a) Sous, salaris i assimilats (178.165,51) (179.657,17)

b) Càrregues socials (27.615,86) (27.820,68)

c) Altres despeses socials - (4.616,72)

3 Amortització, deteriorament i resultats per venda 
o baixa de l’immobilitzat intangible i de l’immobilitzat tangible

(11.158,91) (6.202,58)

4 Deteriorament del circulant (828,99) --

5 Altres despeses d’explotació (256.912,34) (253.369,63)

Total despeses d’explotació (523.452,61) (471.666,78)

RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ (169.904,70) (200.141,29)

III INGRESSOS I DESPESES FINANCERS

1 Ingressos financers 98.798,13 22.969,87

2 Despeses financeres (23.897,85) (96.063,02)

Resultat financer 74.900,28 (73.093,15)

RESULTAT DE LES OPERACIONS (95.004,42) (273.234,44)

IV ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS

1 Altres ingressos no recurrents 2,44 40,24

2 Altres despeses no recurrents -- -

Total altres ingressos i despeses no recurrents 2,44 40,24

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (95.001,98) (273.194,20)

V IMPOST SOBRE BENEFICIS -- --

RESULTAT DE L’EXERCICI (95.001,98) (273.194,20)

Finançament i transparència  
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