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Memòria d’activitats 2015 
 

L’any 2015 ha estat el segon any de la reactivació de la fundació després que 
arran de la crisi econòmica dels darrers anys les activitats havien estat pràcticament 
inexistents.  
 
El Pla i Programa 2014-2020 contempla els següents objectius: 
 
Catalunya parla al món 
L’objectiu d’aquest programa és ajudar a internacionalitzar la realitat econòmica i 
social de Catalunya. 
 
El món parla, Catalunya escolta 
L’objectiu d’aquest programa es ajudar a conèixer quines són les altres realitats del 
món per tal d’ajudar-nos a crear un món més solidari i just, i conèixer el parer d’altres 
pobles i països sobre la realitat Nacional de Catalunya. 
 
Distribució, promoció de productes culturals 
L’objectiu d’aquest programa és ajudar i potenciar les activitats culturals que ajuden a 
entendre Catalunya, a través de material gràfic, llibres, CD... 
 
Creació plataforma de mecenatge 
L’objectiu és crear una plataforma de mecenatge dirigida a emprenedors, promotors 
culturals i associacions perquè es puguin fer realitat els seus projectes. 
 
La revista electrònica de la Fundació 
L’objectiu és crear una revista electrònica on es divulgui tot allò que fa la Fundació, i 
reculli els articles d’opinió i activitats relacionats amb els diversos programes de la 
Fundació. 
 
En català, llengua integradora 
L’objectiu del programa és ajudar a conèixer millor la cultura i pensaments de 
Catalunya, especialment a totes aquelles persones que vénen a viure a Catalunya, essent 
la llengua l’element vehicular del programa. 
 
Catalunya ocupació 
L’objectiu del programa és ajudar i donar suport a les polítiques per facilitar l’accés al 
treball dels aturats i persones inactives, especialment les persones joves, treballadors 
de mes edat, dones i grups vulnerables o amb baixa qualificació.  
 
Catalunya sense pobresa, Catalunya rica i plena 
L’objectiu és promoure l’ inclusió social i lluitar contra la pobresa i la discriminació. 
 
Catalunya educadora 
L’objectiu del programa és fomentar les competències en matèria de tecnologies de l’ 
informació i les comunicacions i l’aprenentatge d’idiomes. 
 
Catalunya saludable 
L’objectiu del programa és trobar respostes que ajudin a millorar la qualitat de vida i el 
nivell de salut de les persones, tenint especial cura les persones en risc d’exclusió social. 
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Activitats dutes a terme 
 

Convenis de col·laboració: 
 

 Associació “El País que Volem” 
 Consorci per la Normalització Lingüística 
 Fundació Ritort 
 Fundació Arsis 
 Cens d’Entitats de Foment de la Llengua catalana 
 BCR Assessors 

 

Participació en projectes 
 

Mecenes.cat 
 
Elaboració de les bases per la creació de la plataforma de finançament col·lectiu 
“Mecenes.cat” conjuntament  amb la Fundació Ritort. 
 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir 

 
Adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
 
Coordinadora Catalana de Fundacions 

 
Incorporació a la Coordinadora Catalana de Fundacions. 
 
Xarxa BCN Antirumos 
 
Participació activa en diverses comissions de treball  
 

 

 
Promoció cultural 

 
Mur. Cançons de Lluís Llach és un CD amb cançons de Lluís Llach interpretades en 
polonès. El  llibre escrit en polonès i distribuït per tota Polònia, ha estat traduït i editat 
en català per DISCMEDI SA. A partir de l’Estaca (el Mur en polonès) explica la història 
de Catalunya i especialment l’efecte que va tenir a Polònia aquesta cançó adoptada com 
himne pel sindicat democràtic Solidarność.  
 
Durant 30 anys, Zespół Reprezentacyjny, ha donat a conèixer la música i les cançons de 
Lluís Llach a Polònia i alhora l’esperit català de lluita per la llibertat de les persones i els 
pobles. 
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Suports a activitats 

 
 
Catalunya Ortodoxa, el pont amb Europa 
Des de l’Església Ortodoxa Espanyola, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració de Fundació Ortodòxia i Fundació 
Itaca, des de l’any 2012 es du a terme el programa “ 
 
 

 
 

Activitats 
 
Sant Jordi  
 
Aquest Sant Jordi, seguint la tradició, la Fundació Itaca, Fundació Ritort i Casa Eslava 
hem regalat el llibre i la rosa. 
  
Aquest any hem promocionat els llibres i CD que enllacen la nostra cultura amb els 
països de l’Europa oriental. 
 
Xerrada 
 
Ferran Huidobro, col·laborador ha donat una conferència en nom de la Fundació a la 
universitat de Varsòvia. 
 
Elaboració del documental “Religió i convivència” 
 
Elaboració de 6 vídeos on es reflexiona sobre la religió i la convivència a Catalunya. En 
aquests vídeos es recull les opinions de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, el GTER (Grup Estable de les religions) i les confessions Catòlica, Ortodoxa, 
Protestant, Musulmana i jueva. 
 
Els documentals han estat subvencionats pel Departament d’Afer Religiosos de la 
Generalitat amb 8.051.- € 
 
Participació a la 20a Mostra d’Associacions de Barcelona 
 
Hem estat presents amb estand propi a la 20a Mostra d’Associacions de Barcelona 
celebrada en motiu de les Festes de la Mercè, impulsant especialment el projecte 
NewsCat TV. 
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PROGRAMES 

 
 

 
NewsCat TV 
 
Ampliació i promoció del canal. En aquests moments comptem amb 8 canals sectorials 
i amb més de 30 programes regulars. 
 
Hem redefinit el projecte: 
 
NewsCat TV.  "Una altra manera de comunicar". 
 
NewsCat TV és una plataforma plural, reflexiva i multilingüe on s'analitza l'actualitat 
amb un ampli ventall de programes per aprofundir en la realitat reflexionant i 
analitzant els esdeveniments per oferir una perspectiva del ecosistema social i cultural 
més real i sòlida. 
NewsCat TV a més, a més  és una productora que ofereix  serveis de comunicació 
audiovisual i gestió d'imatge adreçada a  empreses, institucions i particulars amb 
l'objectiu de donar-los visibilitat i projecció en el context d'un món globalitzat on és 
imprescindible tenir presència digital. 
 
 

 
NOUS PROGRAMES 

 
Videoc.v. Ítaca 
 
Definició de les bases per la creació l’any 2016 d’un programa que ajuda a donar feina. 
 
El vídeo videocurriculum té elements que el fa ser més atractiu que les presentacions 
tradicionals i la seva acceptació és cada vegada més gran a les empreses. 
 
El primer avantatge és que ens dóna l'oportunitat d'oferir una presentació més directa i 
amplia. En comparació amb el paper, la persona que ofereix feina pot veure com ens 
desenvolupem i la confiança que tenim. Un segon avantatge és que mostrem el nostre 
coneixement en tecnologia i habilitats multimèdia. 
 
I en darrer terme ens dóna la possibilitat d'avançar el que seria l'entrevista de treball i 
estalviar temps a l'encarregat de la selecció. 
 
Promoció de llibres i producció de booktrailers  
 
Definició de les bases per la creació l’any 2016 d’un programa per promocionar llibres a 
partir d’oferir serveis de creació de booktrailes. 
 
Es promocionarà en català i en espanyol. 
 
 
 



 
 

C/	Balmes 188, 6è 2a                            CIF G‐61813200                              www.fundacioitaca.cat 
08006‐Barcelona                                           info@fundacioitaca.cat 
 

Cohabitatge 
 
Definició de les bases per impulsar el programa de cohabitatge, que es posarà en marxa 
l’any 2016.  
 
El cohabitatge és una forma de vida gestionada pels residents a través del consens que 
permet gaudir d'una privacitat total juntament amb espais comuns i on cada persona és 
un membre útil pel col·lectiu. Comporta idees que han de veure amb la sostenibilitat, el 
medi ambient i l'arquitectura, donant lloc a tota una filosofia de vida. 
 
Serveis 
  

Assessorem, promovem, gestionem i busquem finançament per projectes d'accés a 

l'habitatge basats en models col·laboratius. 

 

Col·laborem amb administracions, associacions, cooperatives i altres organismes que 

promouen models d'accés a l'habitatge. 

 

Assessorem a persones i grups de persones interessades en projectes 

col·laboratius d'autogestió d'habitatge. 

 

L'objectiu és fer compatible l'exercici d'una arquitectura de qualitat, la salut dels seus 

ocupants i el respecte pel medi ambient. 
 
 



Memòria 2015 
 
 
1.  Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1. Imatge fidel 

 
Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i dels 
resultats de la Fundació, així com la veracitat dels fluxos incorporats a l’estat de fluxos 
d’efectiu. 
 
2. Principis comptables no obligatoris aplicats 
 
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 
 
3. Comparació de la informació 
 
No s’han produït canvis excepcionals en el balanç de situació, en el compte de 
resultats, en l’estat de canvis del patrimoni net, ni en l’estat de fluxos d’efectiu. I per 
tant els resultats presentats són perfectament comparables amb els dels exercicis 
anteriors. 
 
4. Agrupació de partides 
 
Les partides s’han agrupat al balanç de situació, al compte de resultats, a l’estat de 
canvis del patrimoni net i a l’estat de fluxos d’efectiu d’acord amb les normes legals 
vigents, el pla general de comptabilitat i les directrius establertes pel Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
5. Elements recollits en diverses partides 
 
No hi ha elements distribuïts en diverses partides en cap dels documents que integren 
els comptes anuals. 
 
6. Canvis en criteris comptables 
 
No s’han produït canvis en els criteris comptables aplicats. 
 
7. Correcció d’errors 
 
No s’han detectat errors en els comptes anuals i per tant no s’han fet modificacions 
per tal de corregir-los. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Aplicació de resultats 
 

Bases de repartiment Import 
Excedent de l’exercici 550,00€ 
 

Aplicació a Import 
Increment del fons social  € 
Constitució o increment de fons especials - € 
Romanent 0,00 € 
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries 550,00€ 
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors               0,00€ 
Quantitats negatives a compensar en exercicis posteriors             
 
 
 
4. Normes de registre i valoració 
 
S’han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 
1. Immobilitzat intangible 
 
2. Inversions immobiliàries 
 
NO hi ha 
 
3. Arrendaments financers 
 
La Fundació  no disposa de cap arrendament financer. 
 
4. Permutes 
 
La Fundació no ha realitzat cap permuta durant l’exercici. 
 
5. Instruments financers 
 
En relació als instruments financers s’han seguit les normes de registre i de valoració 
que estableix la legalitat vigent, el pla general de comptabilitat i les directrius del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
6. Existències 
 
No hi han 
 
7. Impostos sobre beneficis 
 



Donat que la Fundació no ha realitzat activitats econòmiques fora de les seves 
finalitats fundacionals, i atès a que la Fundació Ritort està acollida al règim fiscal 
especial regulat al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, s’ha presentat 
l’impost de societats sense obligació de pagar impostos. 
 
8. Ingressos i despeses 
 
En relació als ingressos i a les despeses s’han seguit les normes de registre i de 
valoració que estableix la legalitat vigent, el pla general de comptabilitat i les directrius 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
9. Subvencions, donacions i llegats 
 
La Fundació ha rebut subvencions durant l’exercici per un valor de 8.051,01€ 
 
Durant l’any 2015 s’han rebut 1.996,68 € de donatius,  
 
Durant l’any 2015 la Fundació ha facturat per un import de 27.734,94 € en concepte de 
serveis externs 
 
La Fundació  no ha rebut llegats durant l’exercici. 
 
10. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 
 
La Fundació no ha realitzat durant l’exercici transaccions amb les parts vinculades. 
 
 
5. Immobilitzat material i intangible 
 

1. Relació de partides de l’immobilitzat afecte a les activitats: 
No hi ha 

2. Relació de partides de l’immobilitzat no afecte a les activitats: 
No hi ha  
 
6. Inversions immobiliàries 
 
La Fundació  no disposa d’inversions immobiliàries, donat que aquest any ha dotat 
l’import de 24.050,61 € a pèrdues 
 
 
7. Béns del patrimoni cultural 
 
La Fundació  no disposa de béns del patrimoni cultural. 
 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 



La Fundació no té arrendat cap immoble  
 
 
9. Actius financers 
 

1. Accions a la societat mercantil Independents 2001 SL per valor de 6.000.- € que 
han estat comptabilitzades d’acord amb les normes legals vigents, el pla 
general de comptabilitat i les directrius establertes pel Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
10. Passius financers 
 
No hi ha 
 
11. Fons propis 
 

1. Fons fundacional de la Fundació  
 
Amb data 31 de desembre de 2015, la Fundació  tenia uns fons propis de 13.066,32 €,  
 
 
12. Subvencions, donacions i llegats 
 
La Fundació  ha rebut subvencions durant l’exercici per valor de 8.051,01 €  per al 
desenvolupament d’un projecte no vinculat amb les accions socials 
 
Durant l’any 2015 s’han rebut 1.996,68€ de donatius ,s’han dedicat a finançar 
projectes,  
 
La Fundació  no ha rebut llegats durant l’exercici. 
 
 
13. Situació fiscal 
 

1. Impostos sobre beneficis 
 
Donat que la Fundació no ha realitzat activitats econòmiques fora de les seves 
finalitats fundacionals, i atès a que la Fundació Ritort està acollida al règim fiscal 
especial regulat al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, no hi ha hagut lloc a 
pagar l’impost de societats, tot i que s’ha presentat. 
 
 
14. Ingressos i despeses 
 

1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat 
 



El patronat de la Fundació  no ha incorregut en despeses de funcionament, més enllà 
del consum de material d’oficina o altres materials fungibles que ha requerit en els 
seus processos de gestió administrativa. 
 

2. Desglossaments del compte de resultats 
 
Durant l’any 2015 s’han rebut 1.996,68 € de donatius, s’han dedicat a finançar 
projectes. 
 
Com a resultat ordinari de l’exercici, la Fundació  ha registrat uns guanys de 6.516,32 €, 
i com a extraordinari unes pèrdues de 24.050,61 € el que dona una pèrdua global de 
17.534,29 € 
 

3. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no 
monetaris i serveis. 

 
La Fundació  no ha realitzat cap permuta durant l’exercici 2015. 
 

4. Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’entitat inclosos en la partida 
Altres resultats. 

 
La Fundació  ha originat resultats fora de l’activitat normal de l’entitat en la producció 
de vídeos per un import de 4.332,94€ que s’ha aplicat a les activitats normals de la 
entitat 
 

5. Informació addicional 
 
La Fundació  no ha obtingut ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions. 
 
La Fundació  no ha efectuat transaccions amb entitats del grup i associades. 
 
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 

1. Actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al compliment de 
les finalitats estatutàries. 

 
Els actius destinats al compliment de les finalitats estatutàries són: 
 

a. Accions per valor de 6.000.- € en la mercantil Independents 2001 SL 
b. Càlcul pel qual es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutàries el 

percentatge legalment establert. 
 
Durant l’any 2015, la Fundació ha dedicat un total de 7.864,31 € a les finalitats 
fundacionals, i s’ha obtingut un resultat positiu de 6.516,32 € comptabilitzant els 
ingressos per serveis fora de l’activitat normal  
 

c. Detall del compliment de les finalitats fundacionals 



 
Durant l’any 2015 la Fundació ha destinat 7.864,31 € al compliment de les seves 
finalitats fundacionals sobre uns ingressos de 10.047,69 € 
 
 
16. Operacions amb parts vinculades 
 

1. Operacions amb parts vinculades: 
 
Durant l’exercici 2015 no s’han realitzar operacions amb parts vinculades. 
 

2. Import dels sous, dietes i remuneracions del personal d’alta direcció. 
 
Durant l’exercici 2015 no s’han abonat sous, dietes ni remuneracions al personal d’alta 
direcció. 
 
 
17. Altra informació 
 

1. Canvis dels components de l’òrgan de govern. 
 
Durant l’exercici 2015 no s’han produït canvis en la composició dels òrgans de govern. 
 

2. Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen 
incidència econòmica) per a les quals s’ha tramitat una autorització i estat 
de compliment de les resolucions corresponents. 

 
Durant l’exercici 2015 no s’han produït operacions per les quals s’hagi requerit 
d’autorització. 
 

3. Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius 
afectes a aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats 
líquides; en aquest cas, cal assenyalar les limitacions de disponibilitat 
existents. 

 
Durant l’exercici 2015 no s’han produït 
 

4. Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al 
tancament que no afectin els comptes anuals en la data de tancament, però 
el coneixement dels quals sigui útil per a l'usuari dels estats financers. 

 
El President de la Fundació, en representació del Patronat, considera que no s’han 
esdevingut fets ni s’han conegut informacions amb posterioritat al tancament que no 
afectin els comptes anuals en la data de tancament, però que el coneixement dels 
quals sigui útil per a l’usuari dels estats financers. 
 



5. Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al 
tancament dels comptes anuals que afectin l'aplicació del principi d'entitat 
en funcionament. 

 
El President de la Fundació, en representació del Patronat, considera que no s’han 
esdevingut fets amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que afectin 
l'aplicació del principi d'entitat en funcionament. 
 

6. Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria que 
ajudi a justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la 
posició financera de l’entitat. 

 
Donat que s’ha tingut constància que l’entitat venedora d’uns locals a Náquera 
valorats en la comptabilitat per 24050,61€ en concepte de paga i senyal, ha estat 
liquidada, així com tots els seus actius, això ha implicat la pèrdua d’aquests actius que 
tindran de ser reposats en els propers exercicis. 
 
Cal ressaltar també que com a resultat ordinari de l’exercici, la Fundació  ha registrat 
uns guanys de 6.516,32 €, i com a extraordinari unes pèrdues de 24.050,61 € (segons 
indiquem en el paràgraf anterior) el que dona una pèrdua global de 17.534,29 € 
 
 
El President de la Fundació , en representació del Patronat, considera que no hi ha 
altres qüestions rellevants que ajudin a justificar el compliment de les finalitats 
estatutàries i a determinar la posició financera de l’entitat. 
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