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1.- Com s’organitzen els diferents serveis, centres o funcions en què es diversifica
l’activitat de l’associació.
L’Associació té dues línies de treball:
1.Inserció social de menors i joves en risc d’exclusió mitjançant l’esport com a eina vehicular.
2.Formació expressiva pel desenvolupament personal.
Per un costat, es pretén impulsar la inserció social de persones en risc d’exclusió social, amb
especial èmfasi en infants i joves, mitjançant l’esport i el treball corporal; i per una altre promou
la formació pel desenvolupament personal a través del coneixement d’un mateix utilitzant com
a eina principal el cos i els llenguatges expressius.
En el cas de la inserció social mitjançant l’esport es fa a través del triatló i en grups heterogenis
tant nois com noies entre els 12 fins als 35 anys, on no es té en compte l'edat, el sexe ni la
capacitat esportiva. D'aquesta forma potenciem la cooperació i el treball en equip de forma que
els i les més avançats/des puguin donar un cop de mà als/les més petits/tes. Pel que fa a la
formació expressiva es fa un postgrau de Treball Corporal Integratiu. El programa de Triatló
representa el 80 per cent del nostre esforç i temps.
El triatló és la nostra eina vehicular perquè ens permet ajudar als menors i joves a canalitzar
energies, treballar la superació, adquirir compromisos, enfrontar les pors, propiciar l’intercanvi
cultural, desafiar els límits propis i reconèixer així el que són capaços d’aconseguir. En combinar
3 esports (natació, ciclisme i atletisme), el triatló obliga a esforçar-se en disciplines en les quals
un és bé com en les quals no ho és tant.

Considerem important assenyalar que les nostres activitats del Programa de Triatló es
divideixen en dos moments de l’any. Tenim unes activitats que es realitzen en base al curs
escolar de setembre al juny i unes altres que es fan durant l’estiu, a més d’activitats que
realitzem de manera puntual. Les sessions de triatló tenen un preu subvencionat de 40€
mensuals. Pels joves, la inscripció és gratuïta sempre que no disposin de recursos (que és la
major part dels casos). Les activitats del Postgrau de Treball Corporal Integratiu es fan des de
octubre fins a novembre de l’any següent.

Les entitats derivadores de casos pel Programa de Triatló:
Centres derivadors de joves.
Agència de Salut Pública
APC's Educadors de carrer
Can Llupià
Casal d'infans
Centre d'Acolliment Can Miralpeix
Centre d'Acolliment Mas pins
Centre Salesià Cruïlla
Centres Serveis Socials del Poblenou
Cepaim
CERC Alzina
CRAE Joan Torras
CRAE Lladoners
CRAE Toni Julià
CREI Castanyers
Dep. ORC dels Mossos d 'Esquadra
Districte de St. Andreu
FEEB / CEEB
Forma 21
Fundació Adsis
Fundació Iniciativas Solidàrias
Hospital Clínic
IMPO
IES Besòs
IES Pau Claris
Ludoteca del poblenou
Serveis d'Inserció Social, Ajuntament BCN

2.- Descripció de les activitats desenvolupades i dels serveis prestats durant l’any.

Programes de Triatló
Durant l’any 2016 es va treballar amb els següents grups:
Durant el any 2016, s’han conduit 6 grups de Triatló durant el curs escolar i 6 grups d’estiu . Això
ha suposat unes 6.150h d’atenció anuals, distribuïdes en 3380h hores de sessions, i 2770h
aproximadament, de gestió, assistència personalitzada, participació en activitats annexes,
cursos de formació i competicions esportives.
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a) Programes de triatló durant el curs escolar
1. Grups de Triatló de Superacció (Derivacions diverses i inscripcions individuals)
Una part dels joves que pertanyien al programa “Recolzem els Joves del Casc Antic” en
col·laboració amb la Fundació Adsis-Casc Antic, han quedat incorporats en aquests grups, que
atenen majoritàriament joves immigrats extracomunitaris que passen la major part del temps
al carrer. També s'incorporen participants de la Fundació Cepaim, Serveis Socials, etc.

Un grup ha fet les seves activitats tots els dissabtes del curs escolar de 8h a 11h, i l’altre els
dimecres de 18:30h a 20:30h a les instal·lacions del CEM Marítim i de la Mar Bella.

2. Unitat d’Escolarització Compartida del Carmel (UEC)
Programa en col·laboració amb la Fundació Adsis-Carmel, que ens va incloure en el seu
programa UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) on els joves que han estat expulsats dels
instituts tenen una última oportunitat d’obtenir l’ESO. Superacció es va oferir com a activitat
esportiva obligatòria.
Aquesta activitat es va realitzar tots els divendres del curs escolar de 12h a 14h a les instal·lacions
del CEM Marítim i CEM Mar Bella.
3. Convivim Esportivament-Trinitat Vella
"Convivim esportivament" és una mesura de govern que té per objectiu promocionar la pràctica
de l'esport i l'activitat física entre els nens/es i joves de diferents barris de la ciutat com a eina
de foment de la inclusió social.
El projecte parteix de la idea que la pràctica esportiva té un paper molt important en la
construcció d'una ciutat cohesionada ja que incideix positivament en la creació d'elements
aglutinadors, alhora que introdueix a les persones en organitzacions i associacions que tenen
una incidència significativa en la vida social dels barris de la ciutat.
Programa en col·laboració amb els serveis socials de barri i de dinamització juvenil de Trinitat
Vella per a joves d’entre 16 i 23 anys que s’han quedat sense plaça per estudiar i sense treball.
Es van oferir dues sessions setmanals per donar cobertura a tant de temps lliure.
Els dies que es va fer l’activitat va ser tots els dilluns i els dimecres del curs escolar de 9h a 11h
a les instal·lacions del CEM Trinitat Vella.
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4. Nou Creus.
A partir de gener 2016, i conjuntament amb el Centre Cruïlla de Ciutat Meridiana, i la Fundació
Privada per l’Esport i l’Educació de Barcelona (a través de l’aportació del Convivim
Esportivament) es construeix una formació professional, basades en un encaix entre 3
vessants. Una Orientació educativa i professional. Un aprenentatge professional basat en unes
pràctiques professionals per garantir una alta probabilitat d’accés al món laboral. I una vessant
que inclourà Activitat esportiva, amb una finalitat d’activació física, per activar el cos i la ment
per a la bona presa de decisions, i poder treballar els valors, el compromís i la responsabilitat,
des d’una perspectiva oberta. Amb la finalitat de poder donar resposta a una realitat cada
vegada més estesa, de joves que no acaben la ESO, i es troben amb una realitat excloent.
S’estructura de la següent manera:
-

Nou Creus (Horari complert de dilluns a divendres): 15 joves amb tutories i orientació
laboral. Un dels requisits per poder entrar és tenir de currículum el CIATE. La resta de
requisits son els mateixos que la resta dels projectes d’inserció de Cruïlla.
El projecte inclou:

-

o

Curs de Monitor del Lleure si tens més de 18 anys.

o

Tutor de Joc / Monitor de futbol de 16 a 18 anys.

o

Manteniment de Bicicletes

o

Seguiment de tutories, Orientació i inserció laboral (dijous).

o

Activitats esportives (dijous i divendres)

Itinerari: Curs de monitor del lleure (Horari dilluns i dimarts pels matins): 25 joves
més grans de 18 anys. 15 joves seran de Nou Creus i la resta de la base de dades
d’inscrits.

-

Itinerari: Tutor de joc/Monitor de futbol (per a menors d’edat) (Horari dilluns i
dimarts pels matins): 25 joves de menys de 18 anys. 15 joves seran de Nou Creus i la
resta de la base de dades d’inscrits.

5. Unitat d’escolarització compartida (UEC) Ciutat Meridiana-Martí Codolar
Programa en col·laboració amb el Centre Cruïlla, que ens va incloure en el seu programa UEC
(Unitat d’Escolarització Compartida) on els joves que han estat expulsats dels instituts tenen una
última oportunitat d’obtenir la ESO. Superacció esdevé la assignatura com d’activitat esportiva
obligatòria.
Aquesta activitat es va realitzar tots els divendres del curs escolar un primer grup de 9:00h a 11h
i un segon grup de 11h a 13h a les instal·lacions del CEM Marítim, CEM Mar Bella, i Centre Cruïlla.
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6. Grup de Can Miralpeix
Programa d’atenció de nois que es troben dins del Centre Can Miralpeix, un lloc d’acollida de
menors entre 12 i 18 anys que estan en situació d’exclusió social. Amb aquest grup se han fet
dues activitats, per una banda, un taller de mecànica de bicicletes i per una altra, pràctica
esportiva.
L’activitat de la mecànica de bicicletes s’ha fer tots els dimarts de maig i juny de 9h a 13h i la
pràctica esportiva els dilluns, dimarts i dimecres de 16h a 19h al CEM Mar Bella.

b) Programes de triatló durant l’estiu
1. Activitat Intensiva d'estiu Triatló de la Fundació per l'Esport Escolar de Barcelona (Estiu
Fantàstic)
Programa intensiu d'activitats d'estiu amb vocació esportiva i educativa amb el triatló com a
activitat troncal complementada amb una sèrie de mètodes i tècniques com ara l'expressió
corporal, el ioga o el ball.
S’ha dut a terme al Poliesportiu de la Mar Bella i va tenir una durada de 5 setmanes
distribuïdes de la següent manera:
- Des de l'1 de juliol fins al 31 de juliol en un horari de dilluns a divendres des de les 9h fins a
les 15h del matí (menjar inclòs). Activitat homologada per l'Ajuntament de Barcelona.

2. Programa “Èxit Estiu”
Durant el juliol de 2016, el districte d’Horta-Guinardó ens ha seleccionat, per segon any
consecutiu, per dur a terme l’actuació esportiva del programa Èxit Estiu, l’antic programa Més i
Més en els instituts del seu districte.
El programa, promogut per l’Institut Barcelona Esports, va estar destinat a alumnes de la ESO
que han suspès entre 2 i 4 assignatures, amb manca de recursos familiars. L’institut els ofereix
dues hores diàries de reforç escolar, complementat amb dues hores d’activitat esportiva per
impulsar la seva millora acadèmica.
L’encàrrec del Districte d’Horta-Guinardó a través de la Fundació Privada per l’esport i l’educació
de Barcelona ha permès que participin 4 monitors/es de l’Associació treballant per parelles amb
alumnes dels següents instituts:
•
•

IES Francisco de Goya
IES Joan Brossa
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•
•

IES Barcelona Congrés
IES Príncep de Girona

3.- Programa Temps de Joc
És un campus d’estiu pensat per nens de 6 a 12 anys. Forma part d’un programa conjunt entre
la Fundació Privada per l’Esport Escolar de Barcelona, i Serveis socials. Es dóna la oportunitat
de tenir un temps de lleure de qualitat als infants de la ciutat, que no tenen vacances i amb
famílies amb problemes econòmics o estructurals. L’encàrrec a l’Associació és la de conduir un
equip de 6 monitors experts que puguin dirigir el campus durant les 4 setmanes d’agost, de
dilluns a divendres de 10h a 16h.
c) Activitats puntuals
1. Curs Prelaboral Adsis
La Fundació Adsis, ens ha fet un encàrrec, per construir un curs de 18h repartides en tres
setmanes, on s’orienta a joves en el final de la seva educació obligatòria o ja desescolaritzats
provinents de diferents centres vinculats a la Fundació, en les possibilitats laborals que dona el
sector de l’esport, i els itineraris que cal realitzar per assolir-los.
2. Cursos Prelaborals IMPO.
Des de l’Institut Municipal de Promoció de la Ocupació ens ha fet un encàrrec, per construir un
curs de 24h repartides en dues setmanes, per dos grups de 15 nanos, on s’orienta als joves en
el final de la seva educació obligatòria o ja desescolaritzats provinents de diferents centres
vinculats a l’òrgan municipal, en les possibilitats laborals que dona el sector de l’esport i del
lleure. Així com l’explicació dels itineraris a seguir.
3. Sorteig de 2 bicicletes, reparades i pintades per Superacció, als Mossos d’Esquadra de
Barcelona que van adquirir número per la rifa, finançant d’aquesta manera a l’Associació.
4.- Acció Voluntària de treballadors de la CaixaBank:
El 4 d’abril, treballadors de CaixaBank, que dins de la seva setmana del voluntariat, han estat
colze a colze amb nosaltres ajudant-nos en tot el que els hi hem demanat. D’aquesta manera
l’Obra Social La Caixa, contacta directament amb les entitats i associacions a les que ajuda.
5. Participació en competicions esportives
Les competicions són un bon recurs educatiu per tal que els joves que s’impliquen més al llarg
de l’any i tinguin el seu premi. Com que en tot cas el rendiment esportiu no és un objectiu de
Superacció, només participem en competicions a on ens cedeixen inscripcions i, per tant,
habitualment hi ha places limitades.
En el 2016 va participar a:
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1.-Andalucia Bike Race (23-28 febrer 2016)
Dos dels entrenadors de l’Associació van participar en aquesta exigent Cursa de bicicleta de
muntanya, on hi van estar convidats per una organització sensibilitzada amb la nostra tasca, i
que ens va donar la oportunitat de a donar a conèixer el projecte, en aquell territori.
2.- Caminada Solidària al Hospital de Sant Pau (05 març 2016):
Un equip de voluntaris de Superacció van participar a l 'esdeveniment. Amb el suport de Ricard
Serra, un dels fundadors de la Fundació Cors units, i a la Xesca Grau, va ser possible accedir a
probes d’esforç gratuïtes pels membres de Superacció.
3.- Zurich Marató de Barcelona 2016. (14 març 2016):
Els participants de Superacció, el Nour i el Lachen, acompanyats pel Zouhair Zammouri i el
nostre amic Carlos Mas, i altres amics de Superacció van participar a la Zurich Marató de
Barcelona.
5.- Cross de Can Caralleu (11 abril 2016):
Un grup de participants de Superacció van participar en la Cross de Can Caralleu. Aquesta
activitat ens va permetre donar la benvinguda al Lokman a Superaccio i felicitar a la Aya per un
súper tercer lloc i podi inclòs a la categoria cadet fèmines.
6.- Cross infantil de Nou Barris (21 abril 2016):
Molts del nostres voluntaris de Superacció van ajudar als organitzadors del CEEB, per posar en
Marxa el Cross infantil de Nou Barris.
7.- La Milla de la Sagrada Família (25 abril 2016):
Vam compartir un matí preciós en La Mila de la Sagrada Família. En aquesta activitat vam
participar voluntaris, dinamitzadors i corredors. Aquest projecte va estar organitzat per Claror
amb el suport de la Obra Social "la Caixa". Es van vendre samarretes de l’Associació i es van
dirigir activitats lúdic-infantils pels nens participants de la Milla.
8.- Marnaton (19 maig 2016):
Marnaton va tornar a convidar a Superacció a competir en dos equips de relleus per consolidar
una prova de 4k dins el canal olímpic de Castelldefels. Un gran dia de superació.
9.- Transcatalunya Probike by Scott (19 maig 2016):
El Joel i el Lacine, van estar a l'alçada de les circumstàncies, i van acabar la Transcatalunya, una
proba organitzada per un dels nostres col·laboradors, Probike. Demostrant així, l'esperit de
lluita i les ganes de millorar de cara a futurs reptes ja en marxa.
10.- Volta a Collserola Probike (13 novembre 2016):
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El diumenge 13 de novembre vam participar a la Volta a Collserola organitzada per Probike als
qui agraïm tot el suport.
11.- IV Marxeta a Sant Pau- Fundació Cor Units (19 novembre 2016)
El dissabte 19 de novembre vam fer la IV Marxeta als jardins del Recinte Modernista de Sant
Pau organitzat per la Fundació Cor Units i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Programa de Postgrau Treball Corporal Integratiu
Durant l’any 2016 s’han realitzat 17 mòduls, on s’han treballat els diferents elements que
permetin un millor coneixement de si mateixos a través del cos i de les seves competències
expressives/comunicatives.
1.- Element Terra
Aquesta primera trobada ha pretès donar les bases Gestàltiques de tot treball en grup (valoració
del present, de l'experiència i de la responsabilitat) a través del treball corporal. També hem
entrat a treballar l'expressiu ficant-nos a fons en el treball amb l'element terra, que té a veure
amb
l'esquelet
(treball
amb
l'estructura)
i
amb
la
necessitat.
Com a tècniques hem treballat amb el moviment harmònic, la bioenergètica i el mètode
Grinberg.
2.- Gestalt
Acostament als principis bàsics de la Gestalt per tenir eines d'elaboració dels aspectes personals
que vagin sorgint durant el procés personal de tot el postgrau. S’han alternat aspectes teòrics
de la gestalt i treballs pràctics enfocats principalment des del cos.
3.- Contacte i massatge
Acostament al cos des del massatge facilitant una millora del nivell de consciència, en tenir en
compte el moviment emocional i corporal que genera el contacte manual, al mateix temps que
s'ha ensenyat una tècnica bàsica per facilitar una sessió de massatge.
4.- Treballs amb col·lectius específics 1 y 2 (2 mòduls)
Aquests dos mòduls han pretès donar eines concretes per al treball corporal amb col·lectius
concrets. En aquest cas, hi va haver un mòdul dedicat al treball amb discapacitats a càrrec de
Maribel Barnola i al treball amb ancians a càrrec de Mercé Mateu. I un altre, dedicat al treball
amb nens i adolescents a càrrec de la psicomotricista Iolanda Vives. Es va partir de l'experiència
pràctica i vivencial para d'aquí poder entendre i aprendre els elements bàsics a tenir en compte
en treballar amb aquests col·lectius concrets.
5.- Elements foc i aigua
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Aquesta trobada ha pretès seguir amb la formació expressiva iniciada a l'octubre, seguint amb
l'exploració de l'element foc (sistema muscular i acció) i l'element aigua (sistema digestiu i les
emocions).
6.- Plàstica i Cos
Vivència directa de la plàstica a través del cos per implicar-nos en la nostra totalitat físic
sensorial. L'espontaneïtat i autenticitat en l'expressió plàstica ens ha brindat l'oportunitat
d'identificar-nos amb la nostra creació, entendre les pròpies simbologies i reconèixer espais
interiors, on guardem els sentiments, pensaments i interessos.
7.- Shiatsu
L'objectiu d’aquest mòdul ha estat que a través del Shiatsu, poguéssim ser conscients i sentir el
fluir de l'energia per poder integrar d'aquesta manera el cos físic, emocional i mental amb el cos
energètic, utilitzant la nostra resposta innata al tacte, la nostra intenció i la nostra intuïció.
8.- El camí del clown
El camí del Clown és mostrar-se tal com un és, donant-se el permís i la llibertat, sota la protecció
del petit nas vermell, de sentir i comunicar amb els altres el que em passa en aquest moment.
La seva actuació ens connecta amb facetes de la nostra personalitat que normalment ens
espanten. El Clown ens dóna la possibilitat de mirar a la cara i treure profit en lloc d'evitar la
trobada.
9.- Aportació de les Arts Marcials
Introducció a alguns principis de les arts marcials de l'estil intern (Tai-txi-Txuan, Ki Aikido...) com
la relaxació activa i la integració de la percepció. Hem explorat la dimensió expressiva, prenent
com a base els cinc elements (terra, metall, aigua, fusta i foc) i la identificació amb el moviment
i l'estratègia animal, per connectar millor amb el nostre interior i amb el nostre entorn.
10.- Bioenergètica i Gestalt
Acostament al món de la bioenergètica com a eina terapèutica psico-corporal. S'ha explorat a
fons l'impuls agressiu i l'impuls tendre, en la línia del treball bioenergètic de Juanjo Albert.
11.- Antigimnasia
Diverses vivències han fet, molt lentament, canviar la forma del nostre cos, creant limitacions
en el moviment i fins i tot algunes molèsties físiques. Tenir consciència d'aquestes dificultats és
la proposta de la A.G. Aquest taller ha pretès ser una aproximació al coneixement a través del
cos, i amb suaus moviments, ajudar-nos a recuperar l'agilitat i flexibilitat que ens acostin a
l'harmonia.
12.- Entrenament Rítmic Emocional
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El ritme és una clau per produir tot tipus d'intercanvi entre persones i grups de treball, fins i tot
de diferents cultures. L'objectiu ha estat que els integrants prenguin contacte amb el teatre i la
llei del ritme, en tota la seva potencialitat, de manera individual i grupal, i que això els permeti
expandir tot el seu total emocional, imaginatiu i expressiu.
13.- Emocions i cos
Treball psicoterapèutic orientat a explorar a fons les quatre emocions bàsiques a través del cos.
14.- Veu i cos
Es tracta de connectar la ment i la veu amb el cos. Escoltar i reconèixer els mecanismes de la veu
amb comprensió. Trobar els espais interiors, les obertures, la vibració interna i les ressonàncies.
Sonant, representant, improvisant o cantant, experimentarem diversos moments sonors
expressats d'una manera creativa.
15.- Moviment Autèntic
La pràctica del Moviment Autèntic consisteix a ensenyar a la persona a esperar. . . perquè el
moviment sorgeixi i evolucioni a mesura que un es lliuri a ell dins d'un ambient d'atenció
tranquil.
16.- Element Aire
Finalment, en aquest últim cap de setmana, a part de fer el tancament corresponent a la
formació, ens hem centrat en els aspectes expressius de l'element aire (sistema nerviós). Per a
això hem utilitzat la creativitat com a fil conductor d'aquesta trobada

3. Quantificació dels resultats obtinguts amb la realització d’aquestes activitats
Número de beneficiaris directes i indirectes
a) Nº total de nois/es atesos: 468
1.- Curs escolar (Setembre-Juny): 193
2.- Campus Intensiu d'Estiu (Estiu Fantàstic): 86
3.- Programa de recuperació d'assignatures Èxit Estiu: 123
4.- Temps de joc: 66
b) Nº total de llocs de treball generats: 12
El 41'6% noies i el 58'33% nois. 5 són nois participants de Superacció
D'inserció social*: 5
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Llocs de treball: 7
c) Nº de voluntaris: 20.
El 25% noies i el 75% nois.
Inserció social*: 15
Voluntaris: 5
* Quan es tracta de col·laboracions portades a terme per a joves participants als programes de
triatló de l’entitat, ho fem constar com a inserció social.
d) Nombre de cursos proposats: 5
Número total d’inscrits: 55.
El 81% nois i el 18% noies.
CIATE:
7 inscrits a través del programa Nou Creus.
2 Inscrits a través del curs Prelaboral de l’IMPO.
Curs Tutor de Joc: 5 inscrits a través del programa Nou Creus.
Monitor de temps lliure: 5 inscrits a través del programa Nou Creus.
Pre-Laboral Fundació ADSIS: 8 inscrits - 25% noies / 75% nois
Pre-Laboral IMPO: 30 inscrits - 83.3% Nois, i 16.6% Noies.
e) Número de curses esportives: 11
Nº de participants en les curses: 55
En relació amb les sol·licituds de participació en els Programes de Triatló que se’ns va fer a l’any
2016 podem dir que, encara que som una associació petita, vam atendre totes les demandes.
Número de participants en el Programa de Postgrau Treball Corporal Integratiu
Aquest any hem tingut un total de 23 alumnes, dividits en 20 noies i 3 nois
•
•
•
•
•

Alcazar Barrera, Ana
Beaumont Guardiola, Nathalie
Bellver Guerra, Silvia
Caireta Sampere, Marina
Comalrena Bailina, Helena
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cunillera Gené, Irene
Guirao Tavira, Maika
Gispert Ballarà, Neus
Llebaria Blasco, Denci
Llorens Guerrero, Meritxell
Lopez Bosch, Mariona
Navarro Cots, Lluc
Pallarés Moya, Victor
Ribeiro Verdial, Daniela
Ripoll Cánovas, Vanesa
Roldán Puig, Carles
Sanchís Francés, Susana
Sauret Güeto, Marina
Torà Milà, Marta
Torres Masip, Judith
Villalón Torres, Carol
Mendoza, Eva
Cunillera Gené, Inés

4.- Grau o nivell de compliment efectiu dels fins estatutaris
En primer lloc, per respondre a un dels nostres fins estatutaris vam atendre a totes les
demandes que ens van fer, sempre que reunissin les condiciones establertes per l’associació en
condició d’exclusió social.
En funció del nostre objectiu sobre l’acollida per a infants i joves en risc d’exclusió considerem,
després d’analitzar els resultats del nostre sistema de seguiment dels participants dins del
programes del curs escolar 2016, a través de les valoracions i tutories personalitzades que els
joves van ser ben acollits a la nostra activitat com així ho demostra la seva assistència,
participació i motivació durant el curs. En aquest any s’ha tornat a repetir un percentatge alt
d'adquisició i compliment del compromís d’assistir al curs des del moment de la seva inscripció,
en un 95% dels casos, el que evidencia un assoliment d’un dels objectius principal dels nostres
fins estatutaris, ja que la participació en les nostres activitats es voluntària i ningú s’obliga a
assistir-hi.
En el cas de les activitats d’estiu, ja sigui el campus intensiu i l’Èxit Estiu, la participació es
promoguda per les entitats derivadores o casos particulars, no obstant això l’assistència dels
nens es va donar d’una manera activa perquè la pràctica esportiva representa una motivació i
recompensa pel que fan dins de les activitats, a més de ser un incentiu per estudiar i viure millor.
Després del desenvolupament de les activitats, a través de les valoracions grupals es van veure
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uns canvis de tipus actitudinals en els joves amb els seus companys i els monitors en el 80 per
cent dels casos.
Per aconseguir un dels nostres fins estatutaris d’impulsar la inserció social de joves en risc
d’exclusió social, la nostra actuació no només va comprendre les activitats abans mencionades
sinó que també es van desenvolupar altres accions com la generació de llocs de treball com a
monitors esportius i voluntariats amb altres entitats disponibles en la zona, el que va significar
una nova oportunitat pels joves i el resultat va ser que en el 100 per cent del casos l’activitat la
van fer en la seva totalitat i amb molt bona avaluació per part dels seus coordinadors en relació
amb la responsabilitat, el compromís i l’autoestima. A més durant l’any 2016, s’han realitzat
tutories individuals amb tots els nois que han participat dins del Programa de Nou Creus per
part dels educadors referents i s’han realitzat càpsules d’acompanyament a la inserció, on s’ha
fet millora del currículum, s’han treballat les eines i canals de recerca de feina, i s’ha fet
orientació professional. Finalment s’han fet visites a les següents empreses i entitats:
• Movement
• FEEB
• Empresa de lleure Roquetes
• Comissions Obreres, amb el representant del sector del lleure

En relació amb la participació en altres cursos, curses esportives, activitats d’expressió corporal
i activitats de lleure afectives/emocionals serveixen d’espai de reforç per la seva inserció social
ja que comparteixen amb joves d’altres sectors de la societat. Les avaluacions trimestrals
individuals i col·lectives van reflectir que tots els joves participants va repetir dins de les
activitats i van destacar el canvi que va generar en ells davant de situacions de relacions amb els
iguals.
Per una banda, som conscients que va existir un impacte del treball que va ser immediat: els
nois i noies van veure millorada la seva autoestima, el seu sentiment de grup, la disciplina i
responsabilitat i es van veure més capaços d’aconseguir coses.
Per altra banda, hi ha un altre impacte més profund en les seves vides, que no és ni tan immediat
ni tan visible, ja que es treballa perquè hi hagi un punt d’inflexió en les seves vides, una
transformació vital i educacional que es traslladi al seu entorn i la seva família, i que els doti
d’eines perquè s’enfrontin al seu futur de la millor manera possible.
En respecte al fi estatutari relacionat a la promoció de la formació pel desenvolupament
personal a través del coneixement d’un mateix utilitzant com a eina principal el cos i els
llenguatges expressius podem dir, un cop acabat el curs, i contrastat amb tot l’equip el treball
realitzat, hem vist que els objectius plantejats es van complir en un 95 per cent. Tant els tutors
com l’equip docent, coincideixen en la bona participació dels diferents alumnes, així com en el
mutu aprenentatge.
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En el marc de les altres accions formatives, de divulgació i intercanvi d’experiències hem
proposat diferents trobades amb els joves que participen en la línia d’actuació dels Programes
de Triatló. Hem valorat aquests espais amb 9.5/10 ja que aquesta ha estat la nota mitjana de les
valoracions individuals dels nostres participants. Els criteris d’avaluació d’aquesta activitat han
estat:
-

Relació de convivència entre els joves i els alumnes.
Coneixements teoricopràctics adquirits per part dels alumnes.
Adquisició d’un major grau de sensibilització davant de col·lectius en risc d’exclusió
social.
Valoració de les exercissis i metodologies dur a terme.

Constatem que la relació entre els alumnes i els joves ha estat beneficiosa per ambdues parts.

5.- Nombre total de beneficiaris o usuaris de les activitats o serveis que presta l'entitat,
classe i grau d'atenció que reben i requisits o circumstàncies que han de reunir per gaudir
d'aquesta condició
El número de beneficiaris durant l’any 2016 va ser de 468 joves dels Programes de Triatló i 23
alumnes del Treball Corporal Integratiu (TCI).
Quan parlem dels grups de Programes de Triatló, l’atenció la diferenciem en dos tipus
d’actuació: la col·lectiva i la individual. En la primera hem utilitzat el triatló com a eina vehicular
en la detecció de les necessitats de cada jove i també l’utilitzem com una estratègia de
transformació de les dificultats observades, analitzades prèviament en la vessant individual.
En el segon tipus d’atenció (individual) hem utilitzat l’entrevista inicial, les tutories individuals
i les reunions d’equip, on participen educadors i psicòlegs, per decidir quin ha de ser la millor
estratègia o mètode per intervenir en cada cas.
En relació amb el grau d’atenció ho hem fet a través d’un seguiment estret, i depenen de cada
cas s’ha fet un èmfasis diferent en funció de:
- El desenvolupament de mecanismes per generar autoestima, confiança en si mateixos,
millorar la seva motivació.
- La relació del jove amb el seu entorn.
- La inserció del jove en el món laboral, educatiu o de voluntariat.
Pel que fa a les activitats del Campus d’estiu així com l’Èxit Estiu, hem utilitzat una atenció més
dinàmica perquè les hores d’intervenció col·lectiva a través de l’esport han passat a formar
part de la totalitat de la jornada i en conseqüència és menys estreta alhora d’aprofundir amb
les necessitats dels participants.
Els requisits que com a associació demanem que reuneixin els nostres beneficiaris són, tenir
entre 12 i 35 anys i respondre a un dels punts que expliquem a continuació:
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-

-

Pertànyer a una realitat de risc d’exclusió social per diferents motius com poden ser:
desestructuració familiar, casos de marginació per assetjament escolar, fracàs escolar,
maltractament familiar, malalties de salut mental, etc.
Pertànyer a un col·lectiu d’exclusió social: immigració sense papers, immigrants recent
arribats amb dificultats socioeconòmiques, refugiats, etc.

Tot i que atenem a qualsevol jove que ens demani ajuda sense tenir en compte la seva
procedència, edat, sexe, capacitat esportiva o recursos econòmics.
Amb referència a la línia del TCI el tipus d’actuació que s’ofereix als alumnes és una formació
tancada tan a nivell d’hores lectives com de pràctiques. A més, el grau d’atenció segueix sent
col·lectiu i individual, el primer durant les hores de classes i el segon a través de tutories
personalitzades.
6.- Mitjans personals de què disposa l’entitat, amb expressió, si escau, de la plantilla de
personal, nombre de voluntaris i forma de prestar el voluntariat, personal directiu o
representatiu de l’entitat, etc. També s’han d’expressar el nom i cognoms de les persones
que constitueixen els mitjans personals de l’associació.
Aquí definim les persones involucrades en el projecte i les seves tasques dintre de l’associació:
Junta
President i educador: Zouhair Zammouri.
Impulsor de la idea i president de l’associació, a Superacció combina les seves dues passions:
l’educació social i el triatló. És l’educador esportiu i referent dels joves.
Vicepresident i psicòleg: Arturo Acevedo.
És psicòleg especialitzat en infància i vicepresident de l’associació. Ofereix suport a l’equip
gràcies a la seva llarga experiència en infància i l’educació i organitza activitats de plàstica
amb els nois i noies per millorar la seva autoestima.
Secretària i dissenyadora: Mariona López.
Amb visió estratègica i experiència en la definició i posada en marxa de projectes, porta a
terme els plans estratègic, financer i de comunicació i és secretària de l’associació.
Tresorer i formador: Luis Carbajal.
És coordinador i formador del Postgrau en Treball Corporal Integratiu de l’associació. A
banda, participa com a formador d’expressió corporal, i és el tresorer de Superacció.
Col·laboradors
Coordinador i monitor ajudant Marcel Carreras Soler.
Treballa com a coordinador dels programes de triatló i és monitor ajudant de les sessions
esportives.
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Monitora ajudant: Amaia Exteberria Manganto
Treballa com a monitora ajudant en les sessions esportives.
Voluntaris:
Pedro Garcia Aguado: ambaixador de l’Associació Ens ajuda a donar visibilitat al projecte,
col·laborant a les sessions esportives, reforçant l’aparició a les xarxes socials.
Roberto Heras: ambaixador de l’Associació, participa a les accions i sortides, relacionades
amb el ciclisme.
Marcel Zamora: ambaixador de l’Associació, participa a les accions i sortides, relacionades
amb el running.
Francesc Godoy: ambaixador de l’Associació, participa a les accions i sortides, relacionades
amb el triatló.
David Campà: fundador de Marnatón, és el professor de natació, que obre les portes tant a
educadors com a participants a perfeccionar la tècnica.
Salhe Young: és judoka internacional i ens va donar suport en fer activitats de judo amb els
joves participants.
Pep Devesa: terapeuta de Gestalt i professor del TCI, participa a les activitats d’expressió
corporal amb els joves.
Convenis:
Comptem amb convenis signats amb les següents entitats,
1.- Fundació Adsis: conveni per a la col·laboració en el projectes educatiu-esportiu Programes
de Triatló per a la Inserció i Tallers Prelaborals.
2.- Fundació Claror: conveni per a la cessió d’instal·lacions esportives al CEM Marítim i CEM Can
Caralleu i participació de voluntariat en actes esportius.
3.- Fundació CEEB, Consell per a l'Esport Escolar: conveni per incloure’ns, dins el paraigües
d’entitats del Consell, a facilitar-nos un espai dins les seves oficines, i a la cessió de les
instal·lacions esportives del CEM Marbella. a la cessió d’instal·lacions esportives donin el CEM
La Mar Bella i participació de voluntariat en actes esportius.
4.- RACC: Conveni per a la col·laboració amb finançament mitjançant el programa de punts en
el projecte educatiu-esportiu Programes de Triatló per a la Inserció.
5.- INEFC: Conveni per a la col·laboració en la participació d'alumnes d'INEFC en pràctiques
acadèmiques als Programes de Triatló per a la Inserció.
6.- Mossos d’esquadra: conveni per a la cessió de totes les bicicletes decomissades i no
reclamades de la ciutat de Barcelona per al projecte Formatiu-Laboral del taller de bicicletes de
Superacció.
7.- Club Natació Barcelona: conveni per a la cessió d'ús de la piscina.
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8.- Conveni amb La Salle Esport, per la l’ús de la seva piscina interior dos dies a la setmana.
9.- Conveni amb la Fundació DIR, per a la realització d’una formació de Tècnic esportiu, per
als nostres participants.
10- Conveni amb Marnatón, una escola de Natació i empresa organitzadora d’esdeveniments
esportius, ens obre les portes tant a educadors com a participants a perfeccionar la tècnica
de natació, dins les seves hores d’activitat. Ens convida alhora a la participació gratuïta dels
esdeveniments esportius que organitza, i a la recollida de finançament, destinant 1€ de cada
inscripció a Superacció.
11- S’estipula una col·laboració no escrita amb Probike, botiga reconeguda dins el món de la
bicicleta de muntanya, concedeix a Superacció un espai fixe per a la realització dels cursos de
mecànica de bicicletes que organitzem. Així com la cessió d’eines, i la utilització i reciclatge de
peces i bicicletes antigues.

7.- Mitjans materials i recursos de què disposa l'entitat, amb especial referència a les
subvencions públiques i la seva aplicació
Pel que fa a l’adquisició de bens materials adquirits a través de subvencions públiques i privades,
l’associació disposa de la següent relació:
Materials:
Ampli parc de bicicletes. 17 bicicletes de compra per subvenció de La Caixa. Més de 50 bicicletes
pendents de reparació al nostre taller de bicicletes, cedides pels Mossos d'esquadra (bicicletes
que han estat decomissades i no han estat objecte de reclamació durant un termini de 2 anys).
1 Ordinador de sobretaula cedit per Benestar social per posar a disposició dels nostres
participants (per reforç escolar, creació de cv, recerca de feina, etc.).
1 Ordinador de sobretaula i un portàtil cedits pel programa UPC Reutilitza per dur a terme les
tasques organitzatives i de coordinació de l'entitat.
Cessió, d'un despatx, al Consell de l'esport escolar de Barcelona, (CEEB), que dona suport a la
nostra associació.
Subvencions rebudes:
1.- L’Ajuntament de Barcelona ens va concedir una subvenció ordinària de 5000€ districte i ciutat
per dur a terme el projecte. Aquesta subvenció es va utilitzar en despeses de funcionament.
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2.- La Caixa ens va concedir una aportació de 7500€, per a poder subvencionar el campus d’estiu
alguns dels joves tant de l’associació com de fora que no poguessin fer front a la despesa
econòmica.
3.-Premis córrer per compromís: l’Associació guanya un dels primers Premis, en aquesta festa
de l’esport social proposat per l’Ajuntament de Barcelona. El premi concebut és de 5000€
4.- La Direcció general d’atenció a la infància i a l’adolescència (DGAIA) ens atorga una subvenció
5471€ per a garantir la continuïtat del nostre projecte.

8.- Retribucions que han percebut en els dos últims anys els membres de l'òrgan de
representació per la prestació de serveis diferents a les funcions que els corresponen pel fet
de ser-ho, amb especificació de la naturalesa de la contraprestació prestada i els fons amb
càrrec als quals han estat abonades
Dels membre de l’òrgan de representació només el Zouhair Zammouri, que és el president va
rebre remuneració per 40h/setmana, la qual esdevé exclusivament de l'aportació com a
educador. El càrrec de President no és remunerat.
9.- Nombre de socis, persones físiques o jurídiques, que integren l’associació
Les persones físiques que integren l’Associació són 4: Zouhair Zammouri, Artur Acevedo, Luis
Carbajal i Mariona López.

Associació Superacció 2015
C/ Selva de Mar, 28-30, A2, 10-3
08019 Barcelona · G-65935280
superaccio@superaccio.org
www.superaccio.org

18

ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ
MEMORIA 2016

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
03 – APLICACIÓN DEL RESULTADO
04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS
06 - BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL
07 - ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR
08 - ACTIVOS FINANCIEROS
09 - PASIVOS FINANCIEROS
10 - FONDOS PROPIOS
11 - SITUACIÓN FISCAL
12 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
13 - INGRESOS Y GASTOS
14 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
15 - OTRA INFORMACIÓN

Página 1

ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ
MEMORIA 2016
01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Associació Surperacció, a la que se refiere la presente memoria, se constituyó el año 2012 y tiene su
domicilio social y fiscal en CL SELVA DE MAR, 28, A2, 10, 3, 08019, BARCELONA.
El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Asociación empresarial.
ACTIVIDAD:
La Sociedad tiene como actividad principal los talleres deportivos para la inserción.
Los objetivos de Associació Superacció son:
Impulsar el desarrollo de las personas mediante el trabajo corporal, la práctica del deporte y los diferentes
lenguajes expresivos.
Promover les relaciones entre personas de diferentes entornos, culturas y estratos sociales, impulsando la
igualdad de oportunidades desde una perspectiva social y de cuidado del entorno.
Los objetivos específicos de la Associació Superacció son:
Impulsar la inserción social de personas en riesgo de exclusión, con especial énfasis en niños y jóvenes,
mediante el deporte y el trabajo corporal.
Promover la formación para el desarrollo personal a través del conocimiento de uno mismo utilizando como
herramienta principal el cuerpo y los lenguajes expresivos.
Para impulsar la inserción social de personas en riesgo de exclusión, la asociación realiza las actividades
siguientes:
Programas de acogida para niños o jóvenes en riesgo de exclusión mediante el deporte como un incentivo
para vivir, estudiar y trabajar mejor. Se presenta la práctica del deporte como una recompensa y motivación
para la participación en los programas de inserción llevados a término por la entidad.
Por tanto, la actuación comprende no sólo los entrenamientos deportivos y la participación en
competiciones, si no también sesiones de soporte psicológico, de tutoría individual, de desarrollo de
actividades y otras sesiones destinadas a la participación de entidades disponibles en la zona.
También se contemplan otros programas, como pueden ser talleres de actividades intelectuales, creativas,
físico-deportivas, de tiempo libre y afectivo/emocionales.
Para promover la formación para el desarrollo personal, la asociación realiza las actividades siguientes:
Programas formativos interdisciplinarios dirigidos a profesionales pera un mejor conocimiento de sí mismos
a través del cuerpo y de sus competencias expresivas/comunicativas.
Otras acciones son: formativas, de divulgación, de intercambio, de experiencias y conocimientos para
actualizar la práctica profesional.
Queda excluido todo ánimo de lucro.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la asociación.
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2. Principios contables:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación
de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de
comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2016 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.
4. Comparación de la información:
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los
del ejercicio anterior.
5. Elementos recogidos en varias partidas:
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.
6. Cambios en criterios contables:
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la
adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.
7. Corrección de errores:
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los
hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 – APLICACIÓN DEL RESULTADO
La asociación ha tenido pérdidas durante el ejercicio 2016, por lo que no procede ningún tipo de reparto.

BASE DE REPARTO

2016

Pérdidas y ganancias

-12.083,60

Total

0,00

DISTRIBUCIÓN

2016

Total distribuido

0,00
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04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
a) Coste:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran
a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro
que hayan experimentado.
No existe fondo de comercio en balance de la sociedad.
b) Amortizaciones:
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada.
c) Deterioro de valor:
La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos
con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos
activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.
2. Inmovilizado material:
a) Coste:
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste
de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por
deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales
que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad
económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro
contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento,
conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del
ejercicio en que se incurren.
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los
mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los
otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría de
activo a que corresponde el bien arrendado.
No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.
b) Amortizaciones:
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento,
uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera
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afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y
de forma línea.
La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a
las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará
obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el
periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.
Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento financiero se imputan a
los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de la
deuda.
c) Deterioro de valor:
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material
para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro
de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del
activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de
estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando
se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con
abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el
deterioro.
3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:
No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa.
4. Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
5. Activos financieros y pasivos financieros:
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y
pasivos financieros:
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos financieros
que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de
patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la
transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido
directamente atribuibles.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas
y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
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Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos
contractuales.
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del
valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
recuperables.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un
mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la sociedad tiene la intención y capacidad de conservar
hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su
coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la empresa ha
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles
directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de
resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.
Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de
otras empresas que no se han incluido en otra categoría.
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de
los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de
transacción en los cuales han de incurrir para su venta.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto.
Derivados de cobertura
Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un
riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor
razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:
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Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y
servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no
tienen un origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado
en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las
cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto
de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se
añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional para
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de
transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se
han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.
b) Correcciones valorativas por deterioro
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe
recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se han registrado como un gasto o un
ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en
libros del activo financiero.
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un
crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha
deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial.
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c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.
d) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:
No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.
e) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos financieros:
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se
declare el derecho del socio a recibirlo.
6. Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:
Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha
registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra
el patrimonio neto como menores reservas.
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.
7. Existencias:
Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo
de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos
financieros oportunas.
Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se
efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de
terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta y
distribución.
La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando
la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.
Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o cuando
exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias
económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución.
8. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
9. Impuesto sobre beneficios:
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del
ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las
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deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros
de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su
parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas
efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a
los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
10. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e
impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al
formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados
financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes
producidos y la estimación de aceptación.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
11. Provisiones y contingencias:
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la
probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a
hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la
mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con
ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales
fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones
dejan de existir o disminuyen.
12. Gastos de personal: compromisos por pensiones:
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o
sueldos variables y sus gastos asociados.
La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.
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13. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión
objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos
de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
14. Combinaciones de negocios:
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

15. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
16. Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. La Asociación no dispone de ningún tipo de inmovilizado.

06 - BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL
La Asociación no dispone de ningún bien del patrimonio cultural.

07 - ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
La Asociación no ha realizado ninguna operación de arrendamiento, ni otras similares durante el ejercicio.

08 - ACTIVOS FINANCIEROS
1. La Asociación no dispone de ningún tipo de activo financiero.
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:
a) El valor razonable se determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en
mercados activos.
b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de
cobertura.

Página 10

ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ
MEMORIA 2016
4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:
La entidad Associació Superacció no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como
empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

09 - PASIVOS FINANCIEROS
Información sobre:
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2016:
No existen deudas pendientes a vencimiento del ejercicio.
b) No existen deudas con garantía real.
c) No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

10 - FONDOS PROPIOS
La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones
propias.

11 - SITUACIÓN FISCAL
1. Gasto por impuesto sobre beneficios corriente: en el presente ejercicio el importe registrado por
gasto por impuesto sobre beneficios corriente asciende a 0,00 euros.
2. Deducción por inversión de beneficios: a continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción
por inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas:
·No hay inversión de beneficios

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la
memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:
·No hay reserva indisponible dotada

12- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGAGOS
La entidad ha percibido en concepto de donaciones de entidades privadas y subvenciones a fondo perdido
de entidades públicas los siguientes importes que han sido convenientemente contabilizados en la cuenta
de pérdidas y ganancias:
- Donaciones ........... 24.395,61 €
- Subvenciones ......... 22.470,05 €

Página 11

ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ
MEMORIA 2016
13 - INGRESOS Y GASTOS
1. Importe neto de la cifra de negocios
70000004 5% APORTACION
70500001 INGRESOS ASSOCIACIO
70500002 INGRESOS TRIATLON
70500003 INGRESOS TCI
6. Gastos de personal
64000000 SUELDOS Y SALARIOS
64000001 PROV. PAGAS EXTRAS
64200000 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
7. Otros gastos de explotación
12. Otros resultados

93.890,53
4.093,54
209,00
46.865,66
42.722,33
-64.934,78
-44.266,35
-5.564,81
-15.103,62
-41.037,25
-2,10

14 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. No existen operaciones con partes vinculadas.
2. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación:
Los miembros del órgano de Administración no han percibido remuneración alguna por ejercer dicho cargo.

15 - OTRA INFORMACIÓN
1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores total:
TOTAL EMPLEO MEDIO
Ejercicio 2016
2,26

Ejercicio 2015
2,02

TRABAJADORES A TÉRMINO DEL EJERCICIO POR SEXO:
HOMBRES: 2
MUJERES: 1
2. La empresa no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.
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