
 

MEMÒ

 

EXER

1. 

ÒRIA DE LA

RCICI 201

Activitat de

 

La Fundació

inscrita com

de Cataluny

 

La  Fundació

d’Estalvis de

en conseqüè

del Penedès

 

Atès el seu c

d’11 de mar

final  tretzen

d’entitats d

mitjançant: 

 

a) El depa

de la leg

b) El depa

a l’obje

 

L’objecte de

Penedès,  in

accionarial 

que pugui re

 

La  finalitat 

persones m

desenvolupa

ambient i de

 

La seva acti

l’Alt  Penedè

Espanyol. 

 

Seguint aqu

 

 

GESTIÓ

 

 

A FUNDAC

16 

e la Fundació 

ó Especial PIN

m a Fundació a

ya, subjecta pe

ó  es  configura

el Penedès d’a

ència, per ser

s. 

caràcter de Fu

rç, pel qual s’

na,  punt  terc

e  crèdit,  el  co

rtament de la

gislació civil d

rtament de la

cte, activitat, 

e la Fundació 

closos  els  ren

per  raó de  l’a

ebre, per ded

de  la  Fundac

menys  afavorid

ament, de  la 

el patrimoni h

vitat es limita

ès  de  la  que 

est criteri, la 

Ó ADMINISTR

CIÓ ESPEC

Especial PINN

NAE (en enda

amb el númer

er tant a la sev

a  com  a  fund

acord amb el 

r receptora de

undació espec

aprova el Tex

cer,  de  la  Lle

ontrol de  la F

a Generalitat d

e Catalunya.

a Generalitat d

continuïtat i p

és l’administ

ndiments  que

antic exercici 

icar els rendim

ció  és  el  dese

des  o  amb  ris

inserció socio

històric i artíst

a principalme

és  originària.

liquidació del 

RATIVA 

IAL PINNA

MEMÒRI

  

NAE. 

avant la Funda

ro 2780 en el 

va legislació.

dació  especia

previst en la 

els béns del pa

cial, de confo

xt refós de la 

ei  9/2012  del

Fundació espe

de Catalunya 

de Catalunya 

pressupost. 

ració dels fon

e pugui  obten

indirecte de 

ments a finalit

envolupament

sc  d’exclusió, 

olaboral, així 

tic. 

ent a les coma

.  No  obstant 

pressupost 2

AE 

IA 

ació) es va co

Registre del S

al,  com  a  resu

legislació cat

atrimoni de l’

rmitat amb l’a

Llei de caixes

l  14  de  nove

ecial el porta 

competent en

competent en

ns per a l’obra

nir de  l’entita

l’activitat  fin

tat fundaciona

t  d’activitats 

de  la  dinami

com la promo

arques de Cat

això,  pot  act

016 ha estat e

nstituir el 10 

Servei de Fund

ultat  de  la  tr

alana i estata

Obra Social de

article 67 del 

s d’estalvi de 

embre,  de  ree

a  terme  la G

n matèria de f

n matèria de c

a social de l’a

t bancària  en

ancera,  així  c

al. 

en  els  terren

tzació  econò

oció cultural  i

talunya i amb

tuar  a  la  rest

el següent: 

de juliol de 2

dacions de la 

ransformació 

al sobre caixe

e l’antiga Caix

Decret legisla

Catalunya, i l

estructuració 

Generalitat de

fundacions en

caixes d’estal

antiga Caixa d

n que manté 

com altres  tra

nys  de  l’assist

mica  i  coope

i  la preservac

b especial ate

ta  del  territo

Pàgina 1 

 

2013 i figura 

Generalitat 

de  la  Caixa 

s d’estalvi i, 

xa d’Estalvis 

atiu 1/2008, 

a disposició 

i  resolució 

e Catalunya, 

n els termes 

vis respecte 

’Estalvis del 

participació 

ansferències 

tència  a  les 

ració  per  al 

ció del medi 

nció a la de 

ri  de  l’Estat 



Durant

mante

durant

 

Es trac

de llog

 

 Fin

 Fin

 Fin

llog

 Fin

 Fin

 Fin

 Fin

 Fin

llog

 Fin

 Fin

 Fin

llog

 Fin

 Fin

 

 

Durant

corresp

 

Pel  qu

corresp

d’oficin

 

 

CULTU

 

En  l’ap

amorti

les  finq

euros. 

 

 Aul

 Aud

 Bib

 Bib

de 

 Bib

 Fin

l’Aj

 Fin

Pen

 

 
t  aquest  exe

niment  i  con

t el passat exe

cta de finques,

guer. L’import 

ca carrer Prin

ca carrer La P

ca carrer La P

guer i pis 3‐1 a

ca rambla No

ca carrer Pere

ca plaça de l’E

ca plaça de l’e

ca  avinguda 

guer. 

ca plaça Eiviss

ca plaça Pom

ca  plaça  Pom

guer. 

ca carrer Cast

ca carrer Bue

t aquest exerc

ponen a l’adq

ue  respecta  a

ponents  a:  a

na de la Funda

URA, EDUCACI

partat  de  Cu

itzacions, els 

ques  propieta

la de Vilafranc

ditori de Vilaf

blioteca de San

blioteca de San

Catalunya). 

blioteca de Va

ca carrer Cap

juntament de 

ca a la carrete

nedès). 

rcici  s’han  at

servació  d’aq

ercici, una acti

, les quals alg

gastat en l’ap

cesa, 21 de Ba

arellada, 18 d

Parellada, 56‐5

amb activitat 

stra Senyora, 

e Alegret, 32 d

Església, 4, ba

església, 4, 1r.

Torrent  Gorn

sa, 1 de l’Hosp

peu Fabra, 1, 

mpeu  Fabra,  1

tell, 19, 1 de S

n Retiro, 8 de

cici s’han gast

uisició de nou

a  la  resta  de

mortitzacions

ació. Import g

Ó I PATRIMO

ltura,  Educac

costos del pe

at  de  la  Fund

ca del Penedè

ranca del Pen

nt Pere de Riu

nt Quinti de M

llirana. Carrer

utxins, 10 de V

Vilanova i la G

era nacional 3

tès,  en  aque

quelles  finque

ivitat aplicable

unes d’elles n

partat de man

arcelona. Sen

de Vilafranca d

58 de Vilafran

de la Fundaci

2 de Vilafranc

de Vilafranca 

aixos de Begue

. de Begues (a

nal,  40‐42  de

pitalet de Llob

Esc. B de Mol

1,  Esc.  A  de 

Solsona (antig

e Vallirana (an

tat 1.103,65 e

us aparells de 

e  les  despese

s,  personal,  a

gastat: 492.28

ONI 

ció  i  Patrimo

ersonal adscri

dació  relacion

ès. Fòrum Berg

nedès. Fòrum 

udebitlles. Car

Mediona. Plaça

r major, 342‐3

Vilanova i la G

Geltrú). 

340, PK 289,6 

est  apartat,  l

es,  propietat 

e a una àrea c

no tenen activ

nteniments i a

se activitat. 

del Penedès. E

nca del Penedè

ió com són les

ca del Penedè

del Penedès. 

es (antiga Aula

antiga Bibliote

  l’Hospitalet 

bregat (antic C

lins de Rei (an

Molins  de  Re

a Aula de Cult

tic Casal d’Av

euros per a re

telefonia per

es  d’administr

administració,

80,23 euros. 

oni,  s’han  atè

t  i  les despes

nades  tot  segu

ger Balaguer. 

Berger Balagu

rrer Quadres, 

a Pi i Maragal

344 de Valliran

Geltrú (centre

de l’Arboç de

es  amortitzac

de  la  Fundac

concreta. 

itat i d’altres e

mortitzacions

En lloguer. 

ès. Pisos: 1‐1,

 seves oficines

ès. Pis 3‐1. En 

Disponible pe

a de Cultura). 

eca). Cessió d’

de  Llobregat

Casal d’Avis). D

ntiga Aula de C

ei  (antic  Casa

tura). Disponib

is). Disponible

ealitzar millor

les dependèn

ració,  s’han  a

  promoció  i 

ès  les  despes

ses de manten

uit.  L’import 

Rbla Nostra S

uer. Rbla Nost

41 (amb conv

l, 7 (amb conv

na (amb conve

 cultural conv

l Penedès (Esc

cions  i  les  d

ció,  que  no  v

estan ocupad

s és de: 84.05

, 1‐2, 2‐1, 2‐2,

es administrat

lloguer. 

er lloguer. 

 En lloguer. 

’us.  

t  (antic  Casal 

Disponible pe

Cultura). En llo

al  d’Avis).  Dis

ible per llogue

e per lloguer. 

res en l’immo

ncies de la Fu

atès  tots  aqu

comunicació

ses  correspon

niment  i cons

gastat  és  de 

Senyora, 6 

tra Senyora, 6

veni amb la Di

veni amb la G

eni amb la Dip

veni de cessió 

cola Camp Jol

Pàgina 2 

 

espeses  de 

varen  tenir, 

des en règim 

1,44 euros. 

, 4‐1, 4‐2 en 

ives. 

d’Avis).  En 

er lloguer. 

oguer.  

sponible  per 

er. 

obilitzat que 

ndació.  

uells  costos 

,  i  material 

nents  a  les 

servació, de 

439.312,12 

6. 

iputació). 

Generalitat 

putació). 

amb 

liu del 



 

Durant

corresp

 

 
 

 

 

 

Activit

 

Durant

d’Espe

 

També

l'Escola

person

ajut a l

 

 

Tot seg

Berger

 

Aula de

 

S'han d

total d

 

Destaq

Vijazz, 

diferen

 

Una ex

acollid

diferen

culture

 

Audito

 

A  l’Au

confer

 

Cal des

person

Inglada

 

 

 

 

 

t  aquest  exer

ponent a:  

Col.locació 

Instal.lació 

Balaguer. 

Instal.lació 

Fòrum Berg

tats Culturals,

t aquest any 

ctacles al carr

é  cal  destaca

ania  de Mont

nes i una recap

les obres de re

guit detallare

r Balaguer de V

e Cultura 

dut a  terme u

e 10.950 pers

quem  aquesta

van  exposar

nts artistes.  

xposició fotog

a  pel  públic,

nts Mercats a

es i tradicions 

ri 

uditori  del  Fò

ències i altres

stacar el Festi

nes   i  la  celeb

a Via.  

rcici  s’han  ga

d’un nou rèto

de  nou  enllu

d’aparells de

ger Balaguer.

 Educatives i 

s’ha realitzat 

rer dins els ac

r  la  organitz

tserrat  a  la  B

ptació d'uns 1

emodelació d

m les diferen

Vilafranca  

un  total de 9 

sones que han

a  temporada,

r  diferents  el

gràfica de gran

  per  la  seva 

a  l'aire  lliure q

d'arreu. 

òrum  Berger 

s amb un tota

val de Música

bració  d'un  C

stat  10.683,3

ol lluminós a l

umenat  a  la 

e vídeo‐vigilàn

Patrimonials

una col.labor

ctes de la Fest

zació,  sense  c

Basílica  de  Sa

12.000 € desti

de la Basílica d

nts activitats r

 activitats dif

n gaudit de les

,  la  mostra  c

lements  com

n format sota

  gran  qualita

que  tenim al 

r  Balaguer  s’

l de 10.650 as

a i Veu 2016 q

Cicle  de  confe

34  euros  per 

’entrada del F

sala  d’espect

ncia a la sala 

ració de 2.72

a Major de Vi

cost  per  la  F

anta Maria  de

nats, integram

de Santa Maria

realitzades a  l

ferents duran

s exposicions 

col.lectiva  d'a

:  copes  i  am

a el nom de M

at  fotogràfica

mon. Una pr

’hi  han  dut 

ssistents. 

que amb un to

erències  en  m

a  realitzar  m

Fòrum Berger

tacles  de  l’Au

d’exposicions

8,63 euros pe

lafranca del P

Fundació,  d'u

e  Vilafranca  a

ment, a la Par

a . 

l’Auditori  i Au

t  la  temporad

temporals qu

artistes  que  d

mpolles  de  vid

MERCATS DEL 

  i  la  original

oposta que e

a  terme  41 

otal de 8 conc

motiu  del  Cen

millores  en  l’im

r Balaguer. 

uditori  del  Fò

s de l’Aula de 

el patrocini d

Penedès. 

un  concert  b

amb  l'assistèn

rròquia de Vila

ula de Cultura

da d'exposicio

e hi hem cele

durant  la  cel

dre  pintades 

MON, va éss

litat  que  trob

ens  feia viatja

  actes,  entr

certs va acolli

ntenari  de  la

Pàgina 3 

 

mmobilitzat 

rum  Berger 

Cultura del 

e  la Mostra 

enèfic  amb 

ncia  de  700 

afranca com 

a del Fòrum 

ons amb un 

ebrat.  

ebració  del 

a  l'Oli  per 

er molt ben 

bem  en  els 

r  i  conèixer 

e  concerts, 

r unes 1250 

  Residència 



ACCIÓ 

 

En  l’ap

despes

seguit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virt

d’Estal

d’Estal

mante

necess

fons  a

pròpia 

 

 

Activit

 

Operac

 

Durant

ha esd

Penedè

 

Entre 

l’Ajunt

treball

 
SOCIAL 

partat  d’acció

ses de manten

 L’import gast

Casal d’Avis

Casal d’Avi

Obrera de V

Casal  d’Av

Cornellà de

Casal d’Avis

Casal d’Avis

Casal d’Avis

Casal d’Avi

Sant Boi de

Finca  carre

Cultura). Ad

Casal d’Avi

Sant Pere d

Casal d’Avi

de Sant Sad

Casal d’Avi

del Penedè

Casal  d’Av

Vilafranca d

Casal  d’Avi

Vilanova i l

Finca carre

Finca carre

tut del conven

vis del Pened

vis  del  Pene

niment  de  le

sàries per aqu

ddicional,  do

fet que ha fa

tats Acció Soc

cions de Finan

t aquest prim

evingut el mo

ès com a altre

els  projectes

tament  de  Vi

)  consistent  e

ó  social,  s’ha

niment i conse

tat és de 136.

s de Cervelló, 

s del Prat de 

Viviendas del 

is  de  Cornell

e Llobregat) 

s de Cubelles,

s de Gavà, car

s de Gelida, ca

s de Sant Boi

e Llobregat) 

er  Cardenal  V

dscrita al Casa

s de Sant Per

de Riudebitlles

s de Sant Sad

durní d’Anoia)

s de Vilafranc

s) 

vis  de  Vilafra

del Penedès)

is  de  Vilanov

la Geltrú) 

r Peguera, 3 d

r Hermenegild

ni signat en d

ès per la reha

edès  (ara  Fu

es  activitats  d

est fi. Durant 

nat  que  la  Fu

cilitat que, a t

ial 

nçament 

er any de l’in

otor econòmic

es zones de Ca

s  penedesenc

lafranca  del  P

en  l’aprofitam

n  atès  les  d

ervació de les

183,27 euros

 carrer major,

Llobregat, Av

Prat de Llobre

a  de  Llobreg

, Passeig Narc

rrer Centre, 5.

arrer Major, 1

i de Llobregat

Vidal  i  Barraq

al d’Avis de S.

re de Riudeb

s) 

durní d’Anoia,

) 

ca‐Espirall, ca

anca‐Tívoli,  c

va  i  la  Geltrú,

de Vilafranca d

d Clascar, 15 d

data 20 d’abri

abilitació de la

undació  Espe

de  la  Fundac

aquest any 2

undació  Ingla

tancament de

ici del progra

c de diferents

atalunya. 

cs  hi  ha  “V

Penedès  amb

ment  de  les  re

espeses  corre

s finques, prop

. 

, 85. (Cedit a l

vda. Verge de 

egat) 

gat,  carrer  Be

cís Bardají, 3. 

. (Cedit a l’Aju

12. (cedit a l’A

t, carrer Lluís 

uer,  13  de  S

Boi. 

itlles, carrer Q

, carrer Passe

rrer Gelida, 1

carrer  Parlam

,  carrer  Josep

del Penedès (

de Vilafranca 

l de 2001 ent

a Fundació Ing

ecial  PINNAE

ió  Inglada  Vi

016 no ha est

ada  Via  s’ha  f

el seu exercici,

ma de finanç

 projectes d’o

inyes  per  ca

b  la  participa

estes  de  la  p

esponents  a 

pietat de la Fu

l’Ajuntament d

Montserrat, 8

ellaterra,  4.  (C

(cedit a l’Ajun

untament de G

Ajuntament de

Castells, 13. 

ant  Boi  de  Ll

Quadres, 41. 

eig Can Ferre, 

5. (Cedit a l’A

ment,  14.  (Ce

p  Llança,  4.  (

cedit a l’ICASS

del Penedès.(

tre  l’Arquebis

glada Via, en e

E)  es  compr

a  amb  les  ap

tat necessari r

finançat  a  tra

, tingui resulta

ament a proje

organitzacions

alor”,  una  in

ció  de  Nou  V

oda  dels  cep

les  amortitza

undació, relac

de Cervelló) 

88. (Cedit a la

Cedit  a  l’Ajun

ntament de Cu

Gava) 

e Gelida) 

(Cedit a l’Aju

lobregat  (ant

(cedit a  l’Aju

 6. (Cedit a l’A

Ajuntament de

edit  a  l’Ajun

(Cedit  a  l’Ajun

S). 

(Residència In

sbat de Barce

el seu pacte c

rometia  a  as

portacions  ec

realitzar cap a

avés  de  la  se

ats positius.  

ectes socials, 

s del Tercer Se

iciativa  prom

Verd  (centre 

ps  com  a  biom

Pàgina 4 

 

acions  i  les 

cionades tot 

a Coperativa 

ntament  de 

ubelles) 

ntament de 

iga  Aula  de 

ntament de 

Ajuntament 

e Vilafranca 

ntament  de 

ntament  de 

nglada Via) 

lona i Caixa 

cinquè Caixa 

ssegurar  el 

conòmiques 

aportació de 

eva  activitat 

la Fundació 

ector tant al 

moguda  per 

especial  de 

massa  per  a 



calefac

selecci

Aquest

l’impac

un esta

 

En aqu

Alborn

amb d

bugade

profess

formac

pel me

Bugade

 

Fora  d

banda 

la disca

psíquiq

De l’alt

d’APRO

entitat

troben

integra

genera

 

L’objec

escena

person

Així,  e

través 

treball

facilita

promo

Des de

màxim

sentit, 

impuls

sense à

 

Finalm

realitza

person

Es trac

propie

l’opció

 

 

DINAM

 

Progra

 
cció  tot  crean

onat pel Prog

ta iniciativa ha

cte ambiental

alvi de 44.000

uest  sentit,  ta

nà, una  iniciat

iscapacitat i e

eria de la com

sional  dels  tr

ció i capacitac

edi  ambient  i 

eria, permete

de  l’Alt  Pened

ha col∙labora

apacitat  intel

ques, oferint o

tra, la Fundac

ODISCA  (Asso

t  social espec

n  en  situacion

ació social i la

at 4 llocs de tr

ctiu de  la  Fun

ari  productiu 

nes amb dificu

ls  compromis

dels seus pro

ar en els proc

ts,  vetllar  pe

oure el desenv

e  la posada en

ma  sostenibilit

des  del  maig

sat  per  la  Gen

ànim de lucre

ment, s’ha con

ació  de  les  o

nes en dificult

cta d’una oper

tat i que esta

ó de compra‐v

MITZACIÓ ECO

ama Genera 

nt  ocupació  a

grama LIFE de 

a facilitat la c

l que ha supo

0 L. de gasoil i 

ambé destaca

tiva de base s

especials dific

marca en la se

reballadors.  A

ció profession

el  respecte  a

n escalfar l’aig

dès,  la  Funda

t amb DINCAT

∙lectual arreu

oportunitats, 

ció ha donat s

ciació  Pro  Pe

ialitzada en  la

ns  amb  neces

boral. Amb aq

reball. 

ndació amb a

i  socialment 

ultats en una s

sos  que  la  Fu

ogrames passe

cessos de mil

er  transparènc

volupament so

n marxa del p

tat  econòmica

g  de  2016  to

neralitat  per 

) amb l’object

cedit una ope

bres  de  const

ats de mobilit

ració de finan

n en la seva f

enda d’aques

ONÒMICA i LA

a  persones  am

 la Unió Europ

reació de 3 llo

osat (s’ha gene

una reducció

a el projecte d

social amb  la 

cultats. El proj

eva classe per

Aquesta  prop

nal dels treba

ambiental  do

gua necessàri

ació  ha  acom

T‐Plena Inclus

u de Cataluny

potenciant le

suport finance

ersones  amb 

a prestació d

ssitat  d’atenc

questa acció s

quest progra

rellevant  tot

societat que s

undació  ha  ad

en per donar 

llora contínua

cia  en  la  ges

ostenible i res

programa de 

a  i  social  del

ots  els  projec

a  facilitar  l’a

tiu d’apostar 

eració de  fina

trucció  d’un 

tat .  

nçament en un

fase final. En e

sta finca per p

ABORAL 

mb  especials 

pea com a pro

ocs de treball 

erat 500 MW

 en emissions

de “La Bugad

finalitat de c

jecte consiste

r a la creació 

posta  ha  gen

lladors. Tamb

oncs,  les  plaqu

ia per dur a te

panyat  financ

sió, la federac

a per donar s

s capacitats i 

er per l’ampli

Disminució  P

e serveis per 

ció  especial,  p

s’ha pogut don

ma de  finanç

t  construint  e

igui més inclu

dquirit  amb  le

suport financ

a per obtenir 

tió,  donar  su

spectuós amb

finançament,

s  projectes  a

ctes  compten 

ccés  al  finanç

i promoure pr

ançament a D

edifici  de  viv

nes obres que

el proper exe

part de Develo

dificultats.  A

ojecte innovad

directes i 3 m

h d’energia a 

s de CO2 de m

eria”, promog

rear oportun

eix en la posad

de llocs de tr

nerat  5  llocs 

bé cal destaca

ues  solars  ins

erme el funcio

cerament  due

ció que agrupa

suport a  les p

millorant la se

ació de place

síquica  de  la 

a persones a

promovent  la

nar cobertura 

ament és  con

escenaris  de 

usiva. 

es  organitzac

cer i reconeixe

els millors re

uport  al  treba

el territori i l’

  la Fundació 

als  quals  ha  d

amb  la  gara

çament  a  pim

rojectes de so

DEVELOPMENT

endes  adapta

e es realitzen 

rcici 2017 est

opment Prince

Aquest  projec

dor mediamb

més d’indirect

través de bio

més d’un 90%)

gut per  la  Fu

itats  laborals 

da en marxa 

reball estable

de  treball  e

ar que el proj

stal∙lades  al  s

onament de la

es  organitzac

a les entitats 

persones amb

eva qualitat d

es del centre o

Conca  de  Ba

amb discapac

a  seva  qualita

 a 20 usuaris 

ntribuir  a  la  c

més  benesta

ions  del  Terc

ement a la se

esultats amb e

all  en  xarxa  i,

’entorn. 

ha vetllat per

donat  suport

antia  d’Avalis 

mes,  autònom

olvència contr

T PRINCESA, 

ades  i  domòt

en una finca 

ta prevista la 

esa, 21 

Pàgina 5 

 

cte  ha  estat 

bientalment. 

es a més de 

omassa amb 

ndació Mas 

a persones 

de la major 

s i formació 

stables  i  la 

ecte aposta 

ostre  de  La 

a mateixa. 

cions.  D’una 

dedicades a 

b  limitacions 

e vida. 

ocupacional 

arberà),  una 

citat, que es 

at  de  vida  i 

nous i s’han 

creació d’un 

ar  per  a  les 

cer  Sector  a 

va activitat, 

els recursos 

,  finalment, 

r garantir  la 

.  En  aquest 

(organisme 

ms  i  entitats 

astada. 

21, per a  la 

iques  per  a 

de la nostra 

execució de 



 

El  Prog

Fundac

del qua

empre

recoma

activita

operac

El  Prog

impuls

sector 

promo

entitat

ajunta

amb  E

actius 

A  ban

compt

d’acom

compt

Resum

 

 

 

Núm

2

 

 

 

 

 

 

 

El  Pro
impaga

 

grama  va  com

ció van signar

al el FEI es co

nedors  fins  l’

anacions de la

at a un terren

cions al Progra

grama Genera

sat  74 de  sect

de  la  cafet

otors d’aquest

ts del tercer s

ments, manco

Entitats  Presc

al Programa. 

da  d’aqueste

ava  també 

mpanyament d

ava amb 15 vo

m total de dade

TOT

mero  Impo

3  436.379

grama  Gene
aments per pr

mençar  el  4  d

r un acord de 

omprometia a

any 2020. A 

a Generalitat 

y que oferís m

ama Genera i 

a  ha  avaluat 

tors  diversos,

eria  (24%), 

ts microprojec

sector ‐petites

omunitats o  c

riptores  d’usu

es  entitats  co

amb  el  su

dels projectes

oluntaris actiu

es del Program

N

TAL OPERACIONS

ort  Cobra
FE

9,33€  62.263

ra  preveu  se
roper any 201

de  febrer  de 

 garantia a tr

a reforçar la g

partir del 15 

de Catalunya

més garanties,

reorientar el 

des  dels  seu

,  com  restaur

amb  un  tota

ctes empresar

s ONGs o fun

consells  coma

uaris  i  ha  est

ol∙laboradore

port  d’un  e

s i els seus em

us. 

ma Genera fin

CARTERA VIV

úmero 

42 

S FALLIDES 

at del 
EI 

Cob
u

3,09€  2.9

eguir  dedican
17. 

MO

Import 

221.911,06€

2014,  quan  e

avés del Prog

garantia de les

d’octubre de

, que conside

, la Fundació v

seu camp d’a

s  inicis  un  to

rants  (16%),  p

al  d’import  m

rials van acced

ndacions‐  i  ins

arcals.  El  Prog

tablert  conta

es  ‐prescripto

equip  de  vo

mprenedors. A

ns a 31 de des

VA a 31‐12‐2016

Import

468.840,7

brat dels 
usuaris 

940,07€ 

nt  els  esforço

ROSITAT 

% 

€  47,33%

el  Fons  Europ

grama Progess

s operacions d

e 2015/tercer 

rava més pru

va decidir atu

ctuació. 

tal  de  174  pr

petit  comerç 

microfinançat

dir a Genera p

stitucions de 

grama Genera

cte  amb  aqu

ores  d’usuaris

oluntaris  que

31 de desem

embre de 201

t 

70€ 

os  a  la  gest

TOTAL O

Núme

8 

% 

peu  d’Inversio

s Microfinanc

de microcrèd

  trimestre,  at

udent reorient

rar la concess

rojectes,  dels

(26%),  servei

t  de  1.097.8

prescrits i asse

l’Administrac

a manté els  4

uelles  que  te

s‐,  el  Progra

e  realitzen 

mbre de 2016 e

16: 

tió  del  cobra

OPERACIONS CA

ero 

88

Pàgina 6 

 

ns  (FEI)  i  la 

e, per mitjà 

it per a 400 

tenent a  les 

tar la nostra 

sió de noves 

s  quals  n’ha 

s  (34%)  i  el 

858,59€.  Els 

essorats per 

ió, tals com 

47  convenis 

nen  usuaris 

ma  Genera 

una  tasca 

el programa 

ament  i  els 

ANCEL∙LADES 

Import 

8.068,87€ 


