MEMÒRIA
D’ACTIVITATS 2019
Associació Esportiva Ramassà

Qui som
L’Associació Esportiva Ramassà és un club de futbol del municipi de Les Franqueses
del Vallès, fundat el 1975. L’equip és ambaixador dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i membre col·laborador de l’African Youth
Initiative Network (AYINET).
El tret diferencial del club és la nostra vessant solidària en el continent africà, iniciada el
2014 i reconeguda a nivell internacional. Utilitzem l’esport com a eina d’inserció social i
com a motor de desenvolupament per a infants I adolescents en situació de vulnerabilitat.
Estem registrats en el Registre d'Entitats Esportives de Catalunya amb el número 9745.

Missió
Lluitar per una societat més igualitària, inclusiva i justa, utilitzant l’esport com a eina de
desenvolupament per la infància i la joventut dels col·lectius amb situacions de vulnerabilitat, i reforçant les entitats i institucions dels països on treballem.

Visió
Ser un referent de l’esport català per la seva contribució social, tant en l’àmbit nacional
com internacional, en la infància i la joventut.

Valors
Les accions del club es regeixen pels següents valors: pau, llibertat, seguretat, constància, companyonia, alegria, consciència, compromís, solidaritat, respecte, humilitat i
treball en equip.
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Què fem
L’A.E. Ramassà té com a objectiu millorar les condicions de vida dels infants i joves en
situacions de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social, seguint les següents línies de treball:
Inclusió social: treballar per aconseguir la inclusió d’aquells infants i joves en risc d’exclusió social.
Accés i reforç a l’educació i altres serveis bàsics: oferir les mateixes oportunitats
educatives a tots els infants i joves, sense cap mena de discriminació, com a eina de desenvolupament. Facilitar l’accés a altres serveis com la salut, la higiene o el sanejament.
Foment de la pau i prevenció de la violència: utilitzar l’esport com a mitjà de resolució de conﬂictes.Utilitzem l’esport com a eina d’inserció social i com a motor de
desenvolupament.

Quins ODS treballem
Gràcies al conveni de col·laboració ﬁrmat el 2016 i refermat el 2018 amb el Sr. Victor
Ochen (ambaixador de Nacions Unides i conseller d’ACNUR) i la seva organització, l’African Youth Initiative Network (AYINET), l’A.E. Ramassà actua com a ambaixador dels ODS
de Nacions Unides en totes les accions que porta a terme.
Durant tots aquests anys, el club ha treballat els següents ODS de l’Agenda 2030:
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Projectes
Els projectes socials i de cooperació que desenvolupem es poden dividir en
quatre àmbits:

Viatge Solidari

Centre Formatiu Etetack

Sensibilització i EPD

Aliances Internacionals

A continuació, detallem les activitats realitzades durant el 2019.
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Viatge Solidari Costa D’Ivori 2019
El 2019 ens deparava un nou destí, Costa d’Ivori, el primer productor de cacau del món.
El nostre viatge se centraria sobretot en conèixer la zona d’Abidjan, la capital econòmica
i la ciutat més gran del país.

L’expedició del Ramassà va sortir de Catalunya
el dia 11 d’abril per iniciar la seva nova experiència africana, on repetiria la fórmula de
cada any: partit contra l’Africa Sports d’Abidjan,
col·laboració amb el projecte “Per un somriure” de la Fondation G.A. Hommes de Demain i
uns dies per conèixer la realitat del nou país.

Un cop instal·lats a Grand Bassam, i després de conèixer una mica la història i alguns
dels personatges més il·lustres del barri colonial per excel·lència d’Abidjan, com ara el rei
del regne tradicional de Mossou, l’expedició es va preparar per disputar el partit del diumenge 14 d’abril contra l’Africa Sports d’Abidjan.
El partit es va disputar a l’estadi Robert Champroux, on la Fondation G.A. Hommes de
Demain havia organitzat un partit solidari previ entre ex-futbolistes i amics de la fundació, contra una selecció de periodistes esportius de Costa d’Ivori.
Un cop ﬁnalitzat aquest, va començar l’Africa Sports d’Abidjan-A.E. Ramassà. Amb l’assistència dels nens i nenes del projecte “Per un somriure”, un fet que va donar forces a tot
l’equip, l’acte es va iniciar amb la ja tradicional entrega de roses a l’equip rival, commemorant el Sant Jordi.
Per primera vegada en 6 anys, el Ramassà va arribar a la mitja part amb el marcador a
favor, 0-2, amb gols de Rubén Romera, de penal, i Marc Larripa. Després d’intentar mantenir el resultat, la calor, el cansament i la intensitat del rival van acabar posant ﬁnalment
el 2-2 deﬁnitiu, tota una gesta pel club.
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Els primers dies a Costa d’Ivori van servir també per atendre a la invitació que va fer l’ambaixada espanyola per rebre el club a la seva seu, on el projecte va rebre molts elogis per
la manera com tracta l’esport com a eina d’integració social dels nens i nenes en situacions de vulnerabilitat econòmica.

Vessant Solidària
El projecte “Per un somriure” de la Fondation G.A. Hommes de Demain
és un projecte que ens feia molta il·lusió conèixer de primera mà. Com
cada any, vam editar el conte solidari “Per un somriure”, que parla i explica la història real dels protagonistes de la fundació que anàvem a visitar,
i que ens va permetre conèixer alguns dels casos abans d’arribar.

La fundació dirigida per la Charlotte Chamarier i el seu marit Philippe Argoud porta a
terme des de fa ja molts anys projectes d’ajuda a nens i nenes amb diferents graus de
discapacitat, tant física com psíquica. Aquest fet els hi suposa un grau de discriminació
molt gran, ja que les seves pròpies famílies els deixen de banda, en molts casos perquè
posen més atenció als altres ﬁlls que els hi poden ser més útils per generar ingressos, i
en altres perquè també es considera que poden donar mala sort.
El projecte “Per un somriure” anava destinat a la compra de material ortopèdic (pròtesis,
cadires de rodes i aparells de mobilitat funcional) per millorar la mobilitat i l’accés a l’educació de 50 nens i nenes amb diferents graus de discapacitats.
La jornada que vam compartir l’expedició del Ramassà amb aquests nens i nenes va ser
increïble. Després de fer l’entrega de quasi 1 tona de material esportiu i escolar, i de fer
oﬁcial l’ajuda econòmica de 18.000€ pel projecte d’aquest any (captació feta durant tot
el 2019 per part del club), es va procedir a la realització dels diferents tallers, ja una tradició també. Pintura, dansa, futbol, jocs tradicionals… hi van haver activitats de tots tipus
per poder aprendre els uns dels altres. La novetat d’aquest any va ser la decoració d’un
dels murs de l’escola on es van realitzar els tallers, amb motius del Ramassà, de la Fundació i amb conceptes associats al projecte que vam dur a terme.
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Per ﬁnalitzar el viatge i acostar-nos a la cultura local, vam desplaçar-nos a Grand-Lahou,
on vam conèixer el passat colonial de la ciutat, vam visitar el Parc Natural d’Azagny, una
comunitat de dones que treballen la mandioca, plantacions de cautxú i una empresa que
treballa l’oli de palma.

Projecte

Objectiu

“50 somriures d’infants en camí cap a

Compra de material ortopèdic (pròtesis,

l’autonomia” és un projecte impulsat per

cadires de rodes i aparells de mobilitat

la Fondation G.A. Hommes de Demain,

funcional) per millorar la mobilitat i

dirigida per la Charlotte Chamarier i el

l’accés a l’educació de nens i nenes amb

Philippe Argoud. La fundació treballa a

diferents graus de discapacitats físiques i

Costa d’Ivori lluitant per la integració d’in-

psíquiques.

fants amb discapacitat física i/o psíquica,

Beneficiaris

que viuen en una forta situació de discriminació i de desigualtat en l’accés a l’edu-

50 nens i nenes amb discapacitat física

cació en els barris de la ciutat d’Abidjan.

i/o psíquica.

Pressupost: 18.000 €
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El projecte segueix en funcionament durant l’inici de 2020, i la Fondation G.A. Hommes
de Demain seguirà executant les accions establertes i enviant els informes de seguiment
corresponents. Fins ara, les activitats previstes s’han realitzat sense cap inconvenient
que hagi afectat ni inﬂuït negativament en l’objectiu ﬁnal del projecte.

Centre formatiu i escola de futbol d’Etetack
Context
Etetack és un barri situat als afores del nord de la ciutat
de Yaoundé, a Camerun. És un barri amb una població
cosmopolita i heterogènia. És conegut per la modesta
qualitat dels seus ediﬁcis i el baix poder adquisitiu dels
seus habitants. Les diﬁcultats socioeconòmiques que
afronten les famílies que resideixen en el barri repercuteixen negativament en les oportunitats de desenvolupament dels infants i joves. L’accés als serveis bàsics,
com ara l’educació, la sanitat, l’aigua i el sanejament és
precari, i això fa que les condicions de vida d’aquests es
vegin minvades a curt i llarg termini.
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Descripció
Amb el present projecte, l’A.E. Ramassà, amb la col·laboració de Ramassà Camerun (vinculat a l’associació juvenil local Cefosjec), ha ajudat a crear el centre formatiu i l’escola de
futbol que dona resposta a les necessitats bàsiques dels infants i joves del barri d’Etetack, i treballa en la inclusió social dels més vulnerables.
A l’escola de futbol del Ramassà Espoir d’Etetack
forma als infants i joves en la pràctica del futbol
i en els valors de l’A.E. Ramassà. A més, dona
suport a nens i nenes orfes del barri ajudant-los
en els costos de la seva escolarització.
També s’ha creat la Compagnie Ramassà Culture, amb l’objectiu d’utilitzar la dansa i el teatre
com a eina d’inclusió social dels més joves.
Actualment, al voltant de 100 nens i nenes del barri es beneﬁcien del projecte, que es
presenta com un motor essencial per la inclusió social de tota la infància i joventut d’Etetack en situació de vulnerabilitat, ja que el projecte té un alt nivell d’acceptació pels habitants del barri.
Durant el 2019, els esforços del club s’han centrat a ﬁnalitzar la construcció de la seu del
Centre Formatiu, a millor les instal·lacions esportives i a facilitar l’accés a l’educació a set
nens i nenes del barri.

objectius

Beneficiaris

· Formar els infants i joves en la pràctica

100 nens i nenes en situació de vulnera-

del futbol i en valors.

bilitat socioeconòmica.

· Millorar l’accés a l’educació dels infants
i joves del barri.
· Facilitar la inclusió social dels infants i
joves en risc d’exclusió social.
· Impulsar la pràctica de l’esport femení.
· Empoderar la comunitat d’Etetack i
reforçar les seves organitzacions socials.
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Pressupost: 8.900 €
Construcció de la primera fase del centre, despeses d’escolarització de 7 infants, medicaments i aliments per les persones refugiades del barri.

ODS Treballats

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Com a club ambaixador dels ODS de Nacions Unides, i degut a la nostra projecció social
per fer de l’esport una eina de transformació social, hem estat presents en un munt d’activitats i esdeveniments durant el 2019.
Impulsem i participem en xerrades, conferències i tota mena d’actes per donar a
conèixer la tasca solidària que portem a terme i compartir la nostra experiència, incentivant a altres entitats a comprometre’s amb els ODS:

· Visita dels Reis Mags del Ramassà a la
Unitat de Cremats de la Vall d’Hebron de
Barcelona, portant la màgia i desitjant la
recuperació de totes les persones ingressades (06/01/19).
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· El conte solidari d’aquest 2019, el tercer,
anava adreçat a tot tipus de públic, tant
infantil com adult, i estava basat en les
històries reals de quatre infants que l'ex-

Per un
somriure

pedició del club va conèixer durant la
seva visita a Costa d’Ivori. Els fons recaptats gràcies al conte van anar destinats a

pour un sourire

la compra del material de mobilitat i l’es-

Rosa mª Hernàndez · Alba Colomé

colarització dels 50 nens i nenes del projecte “Per un somriure” de la G.A. Fondation Hommes de Demain.

· Participació en la “Nit de l’esport” de
les Franqueses del Vallès, en la que el
capità de l’equip masculí, l’Albert Viñolas,
va ser nominat a millor esportista del municipi (22/02/19).

· Organització de la 3a Gala Solidària
prèvia al viatge a Costa d’Ivori en el
Casino Club de Ritme de Granollers, amb
la participació de Beth Rodergas i Eiron
Quintet (31/03/19).

· Participació en la Fira d’Entitats de la
Roca del Vallès, per donar a conèixer el
projecte social i solidari del club i el conte
“Per un somriure” (28/04/19).
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· Participació en la Festa Major de Corró
d’Avall de les Franqueses del Vallès,
portant una de les barres i fent difusió
dels nostres projectes (12-15/09/19).

· Assistència al World Football Summit
Madrid 2019 – Esdeveniment mundial de
la indústria del futbol, celebrat a Madrid,
on ens vam reunir amb entitats del Football4Good (23-24/09/19).

· Col·loqui “Goals for Africa: esport i
cooperació” a la llibreria Altaïr de Barcelona per parlar i presentar el projecte
solidari del club (09/10/19).

· Participació i presentació del projecte
en el Congrés Internacional d’Esport i
Cooperació Internacional, organitzat
per la Direcció General de Cooperació de
la Generalitat de Catalunya i la Secretaria
General de l’Esport (17-18/10/19).
· Participació en l’acte oﬁcial del Projecte
Acollida Refugiats amb la Fundació FC
Barcelona i Creu Roja, per parlar de la
col·laboració del club amb Creu Roja Granollers en l’acollida de persones refugiades (09/11/19).
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· “Com a empresa, com puc contribuir
als ODS?” – Presentació del nostre projecte i del paper del club com a ambaixador dels ODS en l’acte organitzat per
PIMEC i Fundació PIMEC a l’Hotel Granollers (13/11/19).

· Presentació del 7è viatge solidari a
Gàmbia, organitzat per Altaïr Viatges i
Aethnic,

previst

per

l’abril

2020

(20/11/19). L’objectiu d’aquest 2020 serà
col·laborar amb l’ONG Nutrició Sense
Fronteres per cobrir el cost del tractament contra la desnutrició severa aguda
dels nens i nenes que assisteixen al
Centre de Recuperació i Educació Nutricional de la ciutat de Soma

· Concert solidari de Santa Cecília organitzat pels Amics de la Unió de Granollers i Llinars del Vallès, a favor dels projectes solidaris del club (22-23-24/11/19).

· Participació en la Fira d’Entitats de les
Franqueses del Vallès (14-15/12/19).
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També visitem escoles i instituts per parlar d’esport, cooperació i solidaritat, presentant
el nostre projecte i el conte solidari com, per exemple, la xerrada organitzada pels alumnes de l'Institut Lauro durant les jornades “Goals for Africa” (explicat a continuació).
En aquesta línia d’acció, és important destacar que el passat mes d’octubre vam organitzar la primera edició de “Goals for Africa: Jornades d’Esport i Cooperació”
(http://goalsforafrica.ramassa.com/).

Entre els dies 7 i 12 d'octubre, l'A.E. Ramassà, juntament amb l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, vam organitzar les jornades d’esport i cooperació, fent-les coincidir
amb la visita del Sr. Victor Ochen, president de l’African Youth Initiative Network (AYINET),
conseller d’ACNUR i ambaixador dels ODS de Nacions Unides, entitats col·laboradores
del club. Una setmana plena d'actes sobre l'esport com a eina de desenvolupament
social bàsica per a aconseguir els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).
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L’acte va comptar amb la presència de ponents experts de diversos àmbits, organitzats
en conferències i una taula rodona. Entre d’altres, vam comptar amb les ponències de
Manel Vila (Director General de Cooperació de la Generalitat de Catalunya),
Natàlia Anguera (Directora del Comitè Català d’ACNUR), Maria Zapata (membre de
la Junta d’UNICEF Catalunya), Adriana Orbea (cap de projectes de Fundación
LaLiga), Ben Miller (mànager de Partnerships&Comunicació de Common Goal),
Patricia Campos i Chema Lamirán (president i encarregat de Màrketing i Comunicació de Goals for Freedom), Vicente Javaloyes (doctor en Dret i professor d’INEFC)
i Josep Maria Canyelles (expert en RSE i coordinador de Respon.cat).

Finalment, el Sr. Ochen no va poder viatjar a les Franqueses degut a que el Consell de
Seguretat de Nacions Unides i la Unió Africana el van reclamar per fer de mediador internacional de Nacions Unides en el conﬂicte de Sudan del Sud entre el Govern i els grups
rebels. Tot i això, els actes van tirar endavant i es van desenvolupar amb normalitat.
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Durant aquesta setmana, es va dur a
terme el col·loqui que ja s’ha mencionat
anteriorment, i vam participar en la presentació oﬁcial del Congrés Internacional
d’Esport i Cooperació Internacional, celebrada en el Museu i Centre d’Estudis de
l’Esport Doctor Melcior Colet, amb la
presència del Director General de Cooperació de la Generalitat de Catalunya
Manel Vila i el Secretari General de
l’Esport Gerard Figueras.

Dos dies més tard, vam organitzar un
torneig per la pau a les Instal·lacions Municipals de Llerona, juntament amb el
Patronat d’Esports de les Franqueses del
Vallès. Més de 150 infants de categoria
aleví del CE Llerona, CF Les Franqueses i
CF Bellavista Milan van gaudir d’una tarda
d’esport, solidaritat i de transmesa de
valors.
Per ﬁnalitzar les jornades, vam participar en una xerrada amb els alumnes de batxillerat
i de cicle formatiu superior de l’Institut Lauro de les Franqueses del Vallès, on vam parlar
sobre el projecte social del club i vam compartir experiències.
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La magnitud i el nivell de les activitats realitzades durant tots els dies que va durar “Goals
for Africa: jornades d’Esport i Cooperació” va ser tan gran que el club es va plantejar
seguir treballant en el mateix format en els propers anys.

ODS Treballats

Aliances Internacionals
El projecte de l’A.E. Ramassà és un projecte sòlid amb 6 anys d’experiència, que compta
amb el suport d’institucions públiques, empreses privades i entitats del tercer sector, a
nivell nacional i internacional.
Durant aquest temps, s’ha creat una àmplia xarxa de col·laboradors compromesos amb
el projecte que ens ajuda a treballar i projectar els ODS en tots els nostres àmbits d’actuació. La intenció del club és fer de la seva tasca social una referència i un exemple a
nivell esportiu a Catalunya. Alguns dels fets més importants d’aquest 2019 són:
Firma del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament les Franqueses del Vallès (09/04/19).
L'acord, que inclou una aportació econòmica
de 6.000 euros, té com a objectiu oferir més
estabilitat al projecte del club, tant pel que fa
als viatges solidaris que realitza anualment
l'entitat com pel projecte més estable que
duem a terme al Camerun. El club col·laborarà amb iniciatives solidàries que es duguin
a terme des del Patronat Municipal d’Esports
i participarà en altres accions, com xerrades
en centres docents per tal de difondre els
valors essencials de la seva tasca a l’Àfrica.
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Reunió a La Haia (Holanda) amb el Sr. Victor Ochen, acompanyats del Sr. Josep
Campaña, gerent del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès (06/05/19).

Victor Ochen, president de l'African Youth Initiative
Network (AYINET), es convertí el 2015 en el primer
ugandès i l'africà més jove en ser candidat al premi
Nobel de la Pau, així com ambaixador dels ODS de
Nacions Unides. La relació amb el Ramassà va
començar arrel de la visita al seu país, el 2016.
Durant la jornada es va parlar del treball futur junts,
de la seva visita a les Franqueses del Vallès i dels diferents projectes que estem portant a terme. Aquesta
visita va ser l’inici de “Goals for Africa: jornades d’esport i cooperació”.

Visita del president Pere Bufí al projecte d’Etetack, Yaoundé (21-30/11/19).

Entre els dies 21 i 30 de novembre, el president del
club va poder contrastar en primera persona l’evolució del projecte i fer seguiment de totes les activitats.
Va aproﬁtar per fer reunions amb tot l’equip coordinador i amb les autoritats de les entitats que col·laboren amb el projecte com, per exemple, els directors de les escoles Mount Zion i Les Grandes Merveilles (on s’escolaritzen els infants del projecte), l’alcalde de Yaoundé 2 i els caps tradicionals del barri.
També es va poder parlar de les pròximes accions a
dur a terme, i es va aproﬁtar la visita per fer una aportació de 80kg de material esportiu.
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Modiﬁcació de l’escut del club (08/12/19).
Un canvi important, més que un redisseny.
Mantenint els colors del club i de les seves
equipacions, la primera la catalana i la
segona la blava, incorpora de forma visible el
nom del club a la part central. Els dos símbols, la pilota i els cercles que simbolitzen
l’aliança, la unió, el grup... una senyal identitària dels ODS i de l’objectiu 17.

ODS Treballats

Premis i Reconeixements

Premis Solidaris de la Funda-

Guardó de l’Esport 2019 en la

Guanyadors

ció Catalana de Futbol a l’Anti-

categoria “Esport català en el

Inclusius de l’Esport Català

ga Fàbrica Damm – Menció

món”, de la Fundació Catalana

d’Onat Foundation, al Palau

Especial (06/02/19).

per a l’Esport a l’Antiga Fàbri-

Reial de Pedralbes (02/12/19)

ca Damm (26/09/19).
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dels

Premis

Projecte Esportiu
A nivell esportiu, el club va comptar amb l’equip masculí i l’equip femení, aquest darrer,
creat per primera vegada la temporada 2018-19.
L’equip masculí va disputar la temporada 18-19 en el grup 11 de la Quarta Catalana, acabant en sisena posició, mentre que el femení va ﬁnalitzar la lliga en la tercera posició en
la primera fase, i en cinquena en la segona fase, en el grup 3 de la categoria de Futbol 7.

L’1 de març, es va jugar el ja habitual partit amistós internacional contra el F.C. Satigny,
per tercer any consecutiu, en el Camp Municipal de Corró d’Avall.
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El 14 de juny es va organitzar el clàssic sopar de ﬁnal de temporada en el restaurant de
l’Hotel Ciutat de Granollers.

La temporada 2019-20 es va iniciar amb el Trofeu Ajuntament de les Franqueses, en el que l’equip masculí va
ﬁnalitzar en tercer lloc, derrotant primer a l’U.S. Corró
d’Amunt (1-2) i després al C.E. Llerona (3-2). L’inici de
temporada es va fer amb la incorporació de nous patrocinadors per les samarretes. L’equip masculí va estrenar la segona equipació amb el patrocini de Fruits Sagarra, mentre que l’equip femení va comptar amb el
suport de CriteriOn.
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Durant els mesos de competició, tant l’equip masculí com el femení van fer una bona
feina que s’ha vist truncada per la crisis del COVID-19 a principis de 2020. Degut a aquest
fet, la Federació Catalana de Futbol ha decidit suspendre la temporada.
Destacar també la nova col·laboració del club amb Creu Roja Granollers per tal de facilitar l’acollida de dos joves nouvinguts, que actualment formen part de la plantilla de
l’equip masculí.
Es tracta del Johan Stiven Sánchez, arribat la temporada 2018-19 des de Colòmbia, i del
Sahid Kelfallah arribat durant la 2019-20 des de Sierra Leone. El Ramassà, a part d’integrar-los en la plantilla del masculí, els ha facilitat la recerca d’un lloc de treball i els ha
ajudat durant el procés d’integració a la seva nova realitat. Estem molt contents de
comptar amb ells, són dos grans ﬁxatges tant a nivell esportiu com personal i de grup!

Johan

Sahid
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Informe Econòmic 2019
Compte de Pèrdues i Guanys
Import net de la xifra de negocis

108.531,81

700 Ventes de Mercaderies

108.531,81

Aprovisionaments

-4.566,94

600 Compres de Mercaderies

-4.566,94
-11.237,60

Despeses de personal
640 Sous i Salaris

-8.542,48

642 Seguretat Social a càrrec de L

-2.695,12
-87.260,25

Altres despeses d’explotació
626 Serveis Bancaris i similar

-342,40

628 Subministraments

-127,37
-86.790,48

629 Altres Serveis

5.467,02

Resultat d’explotació
Ingressos ﬁnancers

0,33

769 Altres ingressos ﬁnancers

0,33

Resultat ﬁnancer

0,33

Resultat abans d’impostos

5.467,35

630 Impostos sobre beneﬁcis

-1.131,78

Resultats de l’exercici

4.335,57
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Balanç de Situació
ACTIU 2019
Actiu Corrent

15.877,55

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

1.694,00

Clients vendes i prestació de serveis

1.694,00

Clients vendes i prestació serveis CP

1.694,00

430 clients

1.694,00

Efectiu i altres actius líquids equivalents

-14.183,55

572 Bancs i institucions de CRÉ

14.183,55

Total Actiu

15.877,55

PASSIU 2019
Patrimoni net

11.515,58

Fons propis

11.515,58

Capital

7.180,01

Capital escripturat

7.180,01

101 fons social

7.180,01

Resultat de l’exercici

4.335,57

Passiu corrent

4.361,97

Deutes a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit
Acreditors comercials i altres comptes a pagar

4.361,97

410 Creditors per prestacions

1.247,99

465 Remuneracions pendents

1.000,00

475 Hisenda pública

1.709,28

476 Organismes de la seguretat Social

404,70

Total patrimoni net i passiu

15.877,55
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Col·laboradors i Espònsors
Projectes Solidaris

Ajuntaments i Patronats

Col·laboradors Esportius

Espònsors
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Especial menció també pels col·laboradors en l’organització
de “Goals for Africa: jornades d’esport i cooperació”:

Contacte

Si vols saber més sobre l’ A.E. Ramassà, aquí tens la informació per posar-te en contacte
amb nosaltres:
Oﬁcina:
Ediﬁci NEC – Carretera de Ribes, 4 Despatx 105. 08520 - Les Franqueses del Vallès
Camp d’entrenament i partits:
Camp de Futbol Municipal de Llerona
E-mail:
ramassa@ramassa.com / internacional@ramassa.com
Pàgina web:
www.ramassa.com
Xarxes socials:
/aeramassa

@aeramassa

@aeramassa
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a.e.ramassà

