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Redacció. El 14, 15, 16 i 
17 de juny tindrà lloc a 
Barcelona el v Congrés 
del Tercer Sector Social 
sota el lema "Créixer 
socialment".

El Congrés, organitzat per 
la Taula del Tercer Sector, 
pretén ser un punt de 
trobada de professionals 
i voluntaris del Tercer 
Sector Social, administra-
cions públiques, el món 
acadèmic… per reflexio-
nar sobre les prioritats, 
necessitats i reptes de 
futur que té aquest sec-
tor a Catalunya.

Durant 4 dies es preveu 
la participació d’uns 
2.000 congressistes i la 
intervenció d’una quaran-
tena de ponents.

Tota la informació: 
www.congrestercersector.cat

xarxa esplai 
 donatius. La reforma fiscal permet desgravar fins al 90% del donatiu

Fer un donatiu de 150 € a 
Fundesplai només costa 15 €

 natura

 Tercer sector  amb l'objectiu de captar fons a favor de la infància

 inclusió digital

recuperació ambiental amb 
treballadors del Departament 
de Territori i Sostenibilitat

Les entitats socials catalanes 
celebren el V Congrés 
del Tercer Sector Social

reunió entre la presidenta 
de Microsoft i el president 
de Fundesplai

Júlia García. Coincidint amb 
la Setmana de la natura, 
43 treballadors del De-
partament de Territori i 
sostenibilitat van dedicar 
el dijous 2 de juny la 
seva jornada laboral a 
col·laborar en l’eradicació 
de plantes invasores a la 
platja de Castelldefels. 
Dinamitzats per l’equip 
d’Educació Ambiental de 
Fundesplai, els treballa-
dors van participar en el 
projecte de recuperació 

de les dunes del litoral 
metropolità en aquest 
municipi, projecte que 
està coordinat conjunta-
ment per l’Àrea de Parcs, 
Jardins i Platges de 
l’AMB i el mateix Ajun-
tament. La jornada va 
contribuir a sensibilitzar 
sobre la vegetació i la im-
portància de les dunes, 
i es van netejar 7.500 
m2 i eliminar uns 500 kg 
de Conyza canadensis i 
Xanthium echinatum.

Redacció. El 17 de maig, 
Dia d'internet, Pilar 
López, presidenta de Mi-
crosoft ibérica, va visitar 
CEnTRE ESPLAi, seu de 
Fundesplai i Fundación 
Esplai, i va mantenir una 
reunió amb Josep Gassó, 
president de l'entitat. 
Microsoft ibérica dóna 

suport a Fundesplai i Fun-
dación Esplai en diferents 
projectes relacionats 
amb la inclusió social a 
través de les tecnologies, 
amb l'ocupabilitat i la 
formació, així com en 
l'apoderament tecnològic 
de les organitzacions del 
Tercer Sector.

La reforma fiscal 
que va entrar en 
vigor l’any 2015 

incorporava novetats 
destacades en relació 
a les donacions fetes 
a fundacions i entitats 
declarades d’utilitat 
pública. En el cas 
concret de Fundes-
plai, els donatius de 
particulars fins a una 
quantitat anual de 150 
€ desgraven el 75%, al 
qual cal sumar un 15% 
per pertànyer al Cens 
d’entitats de foment 
de la llengua catalana. 
Així doncs, d’un total 
d’aportacions a l’any 
de 150 € es recupera-
rien 135 € a la Decla-
ració de la renda, per 
la qual cosa acabari-
en costant només 15 
€. Amb només 15 € 
estareu becant tres 
infants sense recursos 
perquè puguin parti-
cipar en un casal d’es-
tiu d’una setmana!

Per a les quantitats que 
excedeixin els 150 € 
anuals, s’aplicarà entre 
un 45% i un 50%, en 
funció de les aportaci-
ons que s’hagin fet els 
anys anteriors a la ma-
teixa entitat.

incentius per a 
les empreses
Amb relació a les do-
nacions de persones 
jurídiques, el percen-
tatge de deducció en 
l’Impost sobre Socie-
tats és del 35%, però 
també hi ha un incen-
tiu a la fidelitat, ja que 
s’incrementa en un 5% 
per a aquelles empre-
ses que hagin fet un 
donatiu igual o supe-
rior en els dos anys 
anteriors.

Col·labora amb 
la campanya 
“Un estiu 
per a tothom”
L’any passat des de 
Fundesplai es van 
atorgar 4.774 beques 
a famílies amb pocs 
recursos econòmics, 
per possibilitar l’accés 
d’infants i adolescents 
a les activitats d’estiu. 
Aquest any, l’objec-
tiu és poder atendre 
totes les peticions 
que rebem (prop de 
5.300).

Podeu col·laborar en-
trant a www.fundesplai.
org o trucant al 902 10 
40 30.
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fins a un total 

de 150 €

Desgravació
del

65%
en els donatius, 
fins a un total

de 150 €

Desgravació
del

45%
de la quantitat
que excedeixi

els 
150 € anuals

Desgravació
del

42'5%
de la quantitat

que excedia
els 

150 € anuals

Desgravació
del

50%
Si vas fer aportacions 
iguals o superiors els 
dos anys anteriors, tens 
un 5% extra al tram que 
excedeixi  els 150 €

Desgravació
del

47'5%
Si vas fer aportacions 
iguals o superiors els 
dos anys anteriors, te-
nies un 5% extra al tram 
que excedia  els 150 €
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per la teva

fidelitat

@suport_org

Víctor 
García 

Més informació sobre 
avantatges fiscals

La Gimcana Solidària és 
també possible gràcies al 
suport de diverses empre-
ses, que patrocinen les 
diferents proves que es 
proposen als equips par-
ticipants perquè puguin 
recaptar fons i aconseguir 
obsequis.

Entre les empreses que 
col·laboren en la Gimcana 
Solidària destaquen la 
Cooperativa Falset-Mar-
çà, que ofereix un lot de 
productes als equips que 
facin el cim de la Mola 
de Colldejou i que aporta 
el 20% dels ingressos 

obtinguts amb la venda 
dels productes a través 
de la Gimcana; l’escola 
d’idiomes International 
House, que patrocina una 
de les proves proposades 
amb 3 premis valorats en 
500 €, i Cafès Novell, que 
l’any passat va organitzar 
un concurs de receptes 
de cuina amb un jurat 
d’altíssim nivell format 
per Roser Torras, Christian 
Escribà i nan Ferreres.

La col·laboració d’empreses, imprescindible

Més informació: 
gimcana.fundesplai.org

roser Torras
Propietària i directora 
del Grup GSR 
Produccions de Gastronomia

Christian Escribà 
Propietari de 
les pastisseries Escribà
Creador dels Candy Glam Rings

nan Ferreres
Directora de CETT 
Escola d'Hoteleria 
i Turisme

Jurat del "Concurs de Cafès novell"


