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Estat de comptes de l'exercici del 2022

Serveis i donatius
321.453,71€

Subvencions públiques 
i privades

816.279,96€

Quotes socis
2.051.174,19€

Romanents exercicis anteriors
725.205,46€

Comunicació i socis
410.815,04€

Despeses de personals
1.308.512,41€

Despeses generals
355.454,37€

Activitats
1.314.610,59€

Seguretat Social
348.358,13€

Edició de documentació
166.821,74€

Finançament
9.541,04€

Despeses
3.914.113,32€

Ingressos
3.188.907,86€
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Tancament exercici 2022

Us presentem el tancament de l’exercici 2022. Després de la 
inactivitat forçada del 2020 i 2021 per la Covid-19, el 2022 ha 
estat un any curull de feina, que ens ha permès tornar amb força, 
i això ha impactat de forma considerable als nostres comptes. 
Durant l’exercici del 2022, els ingressos han pujat a 3.188.907 
€, un 9% més que el 2021. D’aquests ingressos, el 74,40% han 
estat privats, un percentatge superior al del 2021, en què els 
ingressos privats havien suposat el 71,80% del total. La partida 
que més s’ha incrementat enguany és la de donatius.

A més, a conseqüència de la millora en l’estructura de personal, 
les despeses totals han estat d’1.656.870,54 €, un 4% menys 
del que s’havia previst. Respecte de les despeses generals, la part 
que més s’ha incrementat és la del local. Ho explica el fet d’haver 
llogat una segona subseu a Barcelona, aprofitant una bona opció 
de lloguer al carrer Ciutat, on s’han traslladat les àrees d’activitats. 
La decisió l’ha motivat l’increment de treballadors en aquestes 
àrees, que impedia continuar treballant únicament al local del 
carrer Sant Honorat. En aquesta seu, però, hi continua treballant 
el personal de les àrees més internes. Tot plegat ha comportat un 
increment en la despesa, però permetrà que l’entitat treballi millor 
els pròxims anys. Pel que fa als increments de costos, també s’ha 
fet un esforç addicional per potenciar les accions de difusió 2.0, i 
s’ha hagut de fer front a l’encariment del cost per publicar la revis-
ta La Corbella.

Tanmateix, la gran diferència en les despeses es troba a les par-
tides d’activitats, que han arribat a 1.314.610 €, gairebé el do-
ble que el 2021. D’una banda, hi ha 234.145,83 € de despesa 
que són factures del 2022, però que corresponen a activitats del 
2021 (anuncis a TV3, per exemple). Per àrees, la d’arrelament 
i cohesió social tenia un pressupost de 40.000 € i la despesa, 
finalment, ha estat de 156.440,46 €, a causa dels costos dels 
nombrosos tallers que s’han fet.

A la partida de l’acte “El català, llengua comuna”, l’entitat va poder 
recuperar el Meridiana Rock, i a “Cultura, lleure i joventut” s’hi ha 
inclòs les despeses de la primera edició de SAGA, saló del ga-
ming, que s’ha celebrat a la Farga de l’Hospitalet i que ha tingut 
un cost de 180.310,70 Euros.

Pel que fa a les àrees del domini lingüístic (País Valencià, Illes 
Balears, Alguer) han crescut molt totes les activitats i se n’han fet 
de tan interessants com el Pla de dinamització de Mallorca. Tot 
plegat ha fet tancar l’exercici amb un dèficit que s’ha pogut com-
pensar amb els superàvits dels anys anteriors.

A Barcelona, 5 de març de 2023




