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FUNDACIÓ SOL SOLIDARI 
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FUNDACIÓ SOL SOLIDARI  

INFORME ANUAL 2017 

 

1. Introducció 

 

El gener de 2008, un grup de persones, amb experiència en projectes de cooperació 
sanitària d’una banda, i en projectes de caire ambiental d’una altra, ens vam unir per 
crear Sol Solidari.  

L'objectiu comú era realitzar projectes a països en vies de desenvolupament, que 
milloressin la qualitat de vida de la gent, salvaguardant al mateix temps el medi 
ambient. 

Ens vam voler centrar en un primer moment en la introducció de cuines solars, doncs 
aquesta eina aporta importants beneficis ambientals, socials, sanitaris i econòmics. 

En aquests deu anys de vida, però, hem anat diversificant, i actualment introduïm altres 
tecnologies que també tenen en comú el doble objectiu fundacional: augment de la 
qualitat de vida amb la preservació del medi ambient. La il·luminació amb energia solar 
en comunitats sense accés a l'electricitat és una d'aquestes tecnologies. 

Des del 2012 som la Fundació Sol Solidari. Creiem que en un moment on les institucions 
públiques rebaixen la seva ajuda als desfavorits del Sud, és el moment de mirar cap a 
les entitats privades i els ciutadans. I podem oferir unes millors condicions de 
desgravació de les donacions aportades com a fundació que com a associació.  

En tot cas, els objectius de l'entitat continuen essent els mateixos i la iniciativa, la 
il·lusió i l'empenta continuen intactes.  

 

Comptem amb vosaltres! 
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2. Què hem fet al 2017? 

Un any més, l'any 2017 hem centrat la nostra activitat a Burkina Faso. 

 

2.1. Burkina Faso 

Títol: Electrificació solar de 11 aules d’escoles i 8 maternitats situades a diferents 
regions del país.  

Contrapart: Actualité Energie. 

Col·laboració econòmica: Ajuntament de Figueres (11.279,93 €) i ajuntament de 
Castell-Platja d’Aro (2.436 €). 

Desenvolupament: S'han muntat instal·lacions autònomes constituïdes per una placa 
solar, una bateria, un inversor i les bombetes de baix consum necessàries per il·luminar 
suficientment les aula o maternitats escollides. Amb cada instal·lació, també s’aporten 
3 làmpades solars portàtils que es poden deixar a professors, alumnes o metges. Gràcies 
a aquesta actuació, cada dia alguns alumnes poden allargar les classes un cop s'ha fet 
fosc, i es poden realitzar moltes altres activitats escolars i extraescolars, reunions, etc. 
A les maternitats, els parts nocturns es poden fer amb més seguretat.  

Es calcula que aquestes aules i centres de salut amb enllumenat beneficien directa o 
indirectament unes 10.000 persones. 
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La revisió de les instal·lacions ha estat molt positiva. A totes les escoles visitades el 
projecte ha estat molt ben acollit. Consideren la instal·lació un gran benefici per la 
comunitat educativa: evidentment els escolars els primers, ja que poden desplaçar-se 
a l’escola a la nit per fer classes de repàs i preparar examens, però també els docents 
utilitzen l’aula per preparar les classes de l’endemà. I, finalment, en alguns centres es 
fan classes per adults en horari nocturn. A les maternitats visitades, la il·luminació 
s’utilitza només quan hi ha parts nocturns, però és extremadament important. Com ens 
deia un metge, abans arribaven a il·luminar parts amb el llum d’un telèfon mòbil.  

 
Amb l’objectiu de co-responsabilitzar a les comunitats locals en el projecte, els 
professors, pares o ajuntaments s’han de fer càrrec del 25% del cost de la instal·lació. 
Tot i així, disposem d’una llarga llista d’escoles i ajuntaments interessats pels propers 
anys. 
 
Aquest projecte forma part d’un ambiciós programa d’electrificació solar d’escoles (i 
ara també centres de salut) a les zones del país sense accés a l’electricitat. Des que 
vam iniciar aquest programa al 2011, ja hem portat llum a 107 escoles i 8 centres de 
salut, gràcies a la col·laboració de l’ajuntament de Figueres, l’ajuntament de Castell-
Platja d’Aro, la Diputació de Girona i la botiga Natura. 
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2.2. Burkina Faso 

Títol: Microcrèdits per afavorir les instal·lacions solars fotovoltaiques a Ouagadougou.  

Contrapart: Actualité Energie. 

Col·laboració econòmica: Fons propis. 

Desenvolupament: S'ha continuat el projecte per ajudar a que famílies que no tenen 
accés a l'electricitat, o que no poden pagar el preu que imposen les companyies 
elèctriques, puguin accedir a crèdits per tenir una instal·lació solar a casa seva. 
Aquestes instal·lacions solars tenen prou potència per il·luminar una casa sencera i, fins 
i tot, per fer anar una televisió. En aquest cas, Sol Solidari atorga al tècnic els diners 
necessaris per fer les instal·lacions, que després les famílies paguen a 10 mesos. Quan 
els diners ja han estat retornats, Actualité Energie, prèvia consulta amb Sol Solidari, els 
pot tornar a utilitzar per atendre nous clients.  

Amb aquest sistema, ja s'han venut al voltant de 100 instal·lacions solars de 20 i 50 wp, 
amb una inversió econòmica de més de 12 milions de CFA (quasi 20.000 €).  

Cal destacar que cada euro invertit en el projecte ja ha estat emprat cinc vegades per 
a oferir microcrèdits i millorar la vida de famílies burkinabés. 
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2.3. Burkina Faso 

Títol: Oportunitats laborals per a dones especialment vulnerables mitjançant l’assecat 
solar i la comercialització de fruits i llegums a Burkina Faso 

Contrapart: Actualité Energie 

Col·laboració econòmica: Ajuntament de Platja d’Aro  

Desenvolupament:  

Es tracta d’una segona fase, on s’han iniciat activitats a Bobo-Dioulasso, la segona ciutat 
del país, focalitzades a l’assecatge de fruita, especialment mango. 
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3. Els comptes de 2017 

 

A continuació es presenten el resum dels comptes de l'exercici 2017. 

FUNDACIÓ SOL SOLIDARI 

RESUM ESTAT DE COMPTES  2017 – Desglossat 

INGRESSOS DESPESES 

Concepte Import Concepte Import 

Subvencions Ajuntament Figueres 11,283.40 Principals projectes 14,399.29 

Subvenció Diputació Girona  1,920.90 Comissions bancàries 216.79 

Donacions privades 180.00 
Pagaments Generalitat, gestió 
Fundació 

350.57 

   Altres despeses 468.04 

Total ingresos a 31/12/2017 13,384.30 Total despeses a 31/12/2017 14,966.65 

 

Del total de despesa, el 96% ha anat íntegrament als projectes i el restant 4% ha estat 
dedicat a les comissions per les transferències a Àfrica, les despeses informàtiques i el 
conjunt de pagaments que les fundacions han de fer a la Generalitat de Catalunya. Hem 
aconseguit que virtualment tots els nostres ingressos es dediquin als projectes gràcies a 
la feina voluntària de tots els membres de la Fundació, però també, des del 2014, de la 
col·laboració desinteressada de la consultoria Giroconsultors en temes comptables i 
d'auditoria. 
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4. Detalls legals i administratius 

 

 Nom legal: Fundació Sol Solidari 

 Número al registre de la Generalitat: 2750 

 Adreça postal: Pirineus, 12    17464 – Cervià de Ter 

 NIF: G-17993296 

 Patronat al 2017: 

  Deli Saavedra (president) 

  Roger Biosca (secretari) 

  Nuri Rojas (vocal) 

  Pablo Garcia (vocal) 

  Marta Rojas (vocal) 

  Marta Félez (vocal) 

 

 

 

 

 

 


