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2016
El resum de cloenda del 2016 el centraré en un fet puntual, un detall,
potser sense importància, però que crec resumeix molt bé el que
buscàvem, i prova que ho hem aconseguit.

El projecte Glaner TT 17 Foundation ha fet història.
I ha fet campió d’Espanya de Raids amb Buggies i Tercer Scratch de la
general a un pilot tetraplègic. L’Eudald Noe i el Raul Guzman, caps del 
projecte, després de la última cursa on el Joan es va proclamar campió 
d’Espanya, em van comentar enfadats...

“La gent és molt impresentable, ahir n’hi havia un que anava dient pel 
Paddock, que clar, que el Joan, amb el sistema d’accionament manual 
assistit, que havíem muntat al cotxe, tenia avantatge i que potser per això 
anava tan ràpid...”

Jo em vaig quedar pensatiu per uns moments i els hi vaig dir...
“No us enfadeu, alegreu-vos-en. Penseu que això justifica i demostra que 
hem fet bé la nostra feina. Fixeu-vos que hem estat capaços de canviar la 
percepció d’una adaptació de cotxe, que a priori, es per cobrir una limita-
ció, i li hem donat un valor positiu, un valor d’exclusivitat, fins al punt, que 
algú es plantegi aquest element no com una limitació negativa, sinó com 
un punt positiu i millor. Personalment crec que és un comentari desafortu-
nat en el fons, que intenta no reconèixer la vàlua del Joan, però per altre 
banda, fixa’t com hem estat capaços de canviar en la percepció de la gent 
a la limitació física del Joan, i que el deixin de veure i percebre com una 
persona limitada i haguem pogut donar-li el valor del que és i el que sap al 
marge de la seva condició de lesionat medul·lar... crec que avui és un gran 
dia... llàstima que no puguem explicar-ho millor o fer mes soroll perquè la 
gent en sigui conscient...”

Gràcies als esforços humans i les ajudes de molta gent i moltes empreses,
hem estat capaços de tirar endavant el projecte estrella del 2016, el
Glaner TT 17 Foundation. Però també hem fet accions menys ambicio-
ses, silencioses i interessants com la VIP Experience, o també arrancar 
les xarxes socials de la 17F per donar a conèixer una mica les nostres 
accions. Hem avançat també amb els aspectes administratius de la 
gestió de la Fundació i com organitzar per projectes les voluntats, idees i 
peticions que ens puguin arribar per part dels patrons, amics o esporàdics 
“project leaders”, que amb voluntat de voler fer coses necessitin de recur-
sos econòmics o assistència per part de la 17Foundation.

En fi... podríem dir que anem fent... a poc a poc i bona lletra.

Atentament,

Guim Roda Vice-President de la 17F

PRESENTACIÓ
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PROJECTES 2016

Missió

La 17 Foundation va néixer al 2015 amb la força del Joan Lascorz i la seva empenta per ser font 
d’inspiració de molta gent. La idea de crear un organisme per fer coses, accions i projectes, pel 
simple fet de fer-les, sense cap interès lucratiu a darrera. Sempre al voltant de la gent amb limita-
cions físiques, especialment els lesionats medul·lars.

La 17Foundation es va crear a partir de 4 puntals que haurien de marcar l’inici de moltes inicia-
tives per activar la vida i les il·lusions de les persones. El Zoom Camp va ser la plataforma de 
llançament per crear la 17Foundation, però si que hem vist que la quantitat de coses a fer i les 
possibilitats per donar forma a la 17Foundation son enormes. De totes maneres, sempre 
intentarem ser fidels als 4 punts que varen crear els estatuts de la fundació.

1
2
3
4

Adaptació i creació d’un medi rural 
adaptat a persones amb paràl·lisi 
motriu i general per persones amb 
discapacitat.

Estudi, búsqueda i aplicació de 
la tecnologia per donar cobertura 
a la qualitat de vida de les perso-
nes amb discapacitat.

Planificació i execució d’activitats 
esportives de risc per persones 
amb discapacitat motriu, així com 
la difusió a través de mitjans
i xarxes socials.

Articulació d’un sistema per obtenir 
recursos econòmics que permètin 
l’obtenció de recursos per gene-
rar i obtenir els punts anteriors.
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PROJECTES 2016

P1 ZOOM CAMP 17 FOUNDATION

Durant el 2016 i aprofitant els recursos
humans i tècnics del projecte Glaner TT
17F, hem treballat sobre la base de 8
vehicles Zoom per millorar-ne el seu ús i la
seva fiabilitat.

La base del xassís ha estat modificada, la 
instal·lació elèctrica redissenyada, i s’han 
comprat una sèrie de components a Xina 
amb molta més qualitat per millorar el
producte i donar-li més qualitat i durabilitat.

A finals del 2015 es va arribar a un acord
amb l’empresa SRC perquè s’encarregués
de la comercialització dels Zooms.
Durant el període de prova del 2015 vàrem
detectar un gran interès pel vehicle,
així que es va arribar a un acord, perquè
els drets de venta del Zoom estiguessin en
mans de SRC i no de la 17 Foundation.

La naturalesa de la 17 Foundation no és 
dotar-se d’una estructura molt gran ni fer 
negoci amb la venta de Zooms, així que es
va delegar a SRC aquesta tasca.

Al 2016 es materialitza i consolida
aquest format de treball, pel qual SRC
pagarà a mode de donació a la 17F 500€
per cada Zoom que vengui, encarregant-se
SRC de cobrir tot l’interès comercial que
desperti el producte i tot el seguiment post
venta així com tot el procés de legalització i
homologació del mateix.

Durant el 2016 es planteja que tot el
desenvolupament tecnològic es farà a
la 17Foundation i el benefici que en tregui
la 17F serà pel bon funcionament dels 
vehicles usats, pels participants a les sorti-
des i per un fàcil manteniment del mateix, i 
que SRC serà qui en tregui un profit 
comercial si els participants al Zoom Camp 
tinguéssin interès de comprar-ne un.

Durant el 2016 s’han fet sortides outdoor per
provar la fiabilitat del producte i s’ha treballat per fer un 
desenvolupament tècnic capaç de posar el
vehicle en situacions extremes d’ús i trobar totes
les mancances tècniques possibles.
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Així mateix, SRC també ha venut dues unitats a 
preu especial a 2 clients / propietaris del Zoom i 
hem anat coneixent les necessitats reals per un 
ús diari i treballar per una bona organització
post-venta en el futur.
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P2 GLANER TT 17 FOUNDATION

Al 2016, la 17Foundation, i contractant l’empresa Tato Racing, ha posat els recursos i les 
directrius per fer que un pilot tetraplègic guanyés un Campionat d’Espanya de Raids 
en categoria buggy.

El resultat no ha pogut ser millor, i enguany el Joan Lascorz i l’equip Glaner TT 17Foun-
dation, han guanyat el Campionat d’Espanya de Raids en categoria Buggies i Tercers 
en categoria absoluta.

Ha estat una feina molt dura i costosa, però 
el resultat final, ho val. I podem afirmar 
amb quasi tota seguretat que és el resultat 
nacional a nivell més alt que un pilot te-
traplègic ha aconseguit mai a la història 
a nivell mundial.

La promoció de la marca 17F i l’ús de l’ac-
tivitat en un futur per presentar la 17Foun-
dation, desmarcar-la d’altres fundacions i 
donar-li valor, es podria considerar també 
com una part de la inversió fet amb tot 
aquest projecte.

PROJECTES 2016
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La base del secret de l’èxit ha estat crear al voltant del
projecte una equip humà que cobris les limitacions
físiques del Joan i dotar de solucions tècniques al cotxe 
per permetre extreure el màxim rendiment del pilotatge
del Joan.
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Durant el 2016, també s’ha donat 
continuïtat al projecte Tetrakart 
i s’ha acabat de desenvolupar el 
sistma d’accionament d’un Kart 
125 2T automàtic.
S’han fet alguns entrenaments i 
s’ha acabat de definir el funcio-
nament mecànic del sistema.

Hem entès que la limitació d’ús 
del kart ara mateix per un pilot 
tetraplègic està en el disseny del 
seient.
La conducció del Karts genera unes inèrcies a certes velocitats que la falta d’estabilitat 
del tronc del pilot tetraplègic no pot compensar per ell mateix i se l’ha d’ajudar amb un 
seient fet a mida.

Durant el 2016 també hem estat col·laborant per intentar organitzar un campionat de 
karts adaptats i s’han fet varies gestions per mirar d’engegar la iniciativa promocionant 
la idea i fent xerrades de superació.

PROJECTES 2016

P3 TETRAKART 17 FOUNDATION
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PROJECTES 2016

P4 VIP EXPIERENCE KRT WorldSBK 17 FOUNDATION

Després de l’accident del Joan, i veure i viure molt d’aprop una altre realitat, ens varem 
adonar de la gran afluència d’aficionats al Paddock de WorldSBK amb algun tipus de
lesió medul·lar.

Tan és així que al 2016 vàrem contactar i convidar a alguns d’aquests aficionats a viure 
d’aprop la passió de les Superbikes i fent us dels pilots del Kawasaki Racing Team per fer 
d’anfitrions de l’experiència, varen poder viure dos dies al costat de l’equip que al 2013, 
2015 i 2016 ha estat Campió del Món de Superbikes.

La visita incloïa estada al box durant els entrenaments, visita amb els pilots, dinar i sopar 
al Hospitality del KRT i un kit de d’equipació de l’equip.
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PROJECTES 2016

P5 MEDIA & XXSS 17 FOUNDATION

Aquest any també hem començat a desenvolupar les xarxes socials que ens han de
permetre donar veu i coneixement a les accions que fem.

Una eina molt viva que serveix per 
obrir finestres al món i ensenyar a la 
gent les accions de la 17Foundation.

@17Foundation
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FORMES DE COL·LABORACIÓ

Formes de col·laboració

CONVENI DE DONACIÓ
Els convenis de col.laboració / donació son aquells acords que una empresa o persona 
adopta amb la 17 Fundation a fi i efecte de poder-la dotar de recursos per dur a terme els 
projectes plantejats i coordinats desde la 17 Foundation. Un conveni de col·laboració / do-
nació definex els termes i condicions sota els quals l’empresa farà una dotació econòmica 
anual i durant un periòde minim de 2 anys per la suma pactada. El conveni definirà el destí 
de l’aportació econòmica i aquesta donació s’acollirà al regim fiscal de les entitats sense 
fins lucratius i als incentius fis- cals i de mecenatge recollit al Art. 25 Llei 49/2002 del 23 de 
desembre.

CONVENI DE PATROCINI
Els convenis de patrocini son acords dirigits especialment a alguna de les activitats de la 
17 Foundation amb la que s’hi vol relacionar notoriament la marca de l’empresa patrocina-
dora. Són acords de patrocini que van suportats amb una factura amb el seu IVA correspo-
nent i desgrabable com un cost pulbicitari ordinari a l’impots de sociatats de l’emprsa.

DONACIÓ PUNTUAL
Són donacions puntuals que empreses o persones fan a la 17 Foundation i que no està 
subjecte a cap conveni o acord, simplement al fet de fer una donació a la Fundació per-
què en faci un us adient dels recursos economics aportats. El donació puntual s’acollirà al 
regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i als incentius fiscals i de mecenatge recollit 
al Art. 25 Llei 49/2002 del 23 de desembre.
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Formes de col·laboració

SUBVENCIONS PÚBLIQUES
Són aquelles aportacions que fetes per entitats publiques es destinen a projectes previament 
presentats i aprovats.

QUOTES D’ASSOCIATS
Són aquells ingressos que la 17Fundation posarà en marxa a partir de l’1 de Gener del 2017 
a persones particulars per les que es demanarà una aportació trimestral de 20 euros i sobre 
la qual s’emetrà un certificat per presentar a la renta particular com a desgrabació. S’organit-
zarà un sistema de rebuts desde la Fundació per cobar les cuotes dels socis.

DONACIONS MATERIALS O TEMPORALS
Són aquelles donacions no economiques però si temporals o materials, amb una possible 
valoració econòmica que les empreses o persones fan a la fundació...

GESTIÓ DELS INGRESSOS
Es la filosofia de la 17 Foundation col·laborar o subcontractar empreses o persones 
perquè gestionin els projectes que es plantegin. No es vol tenir una Fundació amb costos 
d’estructura elevats i la 17Foundation ha de canalitzar els recursos cap a empreses o perso-
nes que les dugin a terme. En un futur potser es pot contractar una coordinadora, però la idea 
serà sempre tenir una fundació molt dinàmica en costos i totalment adaptable a les subven-
cions anuals.

FORMES DE COL·LABORACIÓ
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EMPRESES DONANTS

DONACIONS PUNTUALS
& CONVENIS DE DONACIÓ

CONVENIS DE PATROCINI

QUOTES ASSOCIATS

SUBVENCIONS PÚBLIQUES

DONACIONS
MATERIALS / TEMPORALS

Disproject
Provec
Adi Grup
Vialser
Motocard
SDD Brandcare
Dorna

Motocard

Alpinestars
UniRacing
Galfer
Andreani
Euromobility
Panthera
Maxxis
Jjuan
RACC
Samco
Akira
Prittelli
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INFORMES COMPTES ANUALS

Donacions puntuals & Convenis de donació
Convenis de Patrocini
Quotes Associats
Subvencions públiques
Donacions materials o temporals
Ingressos explotació

Gastos estructura
 Lloguers
 Sous
 Seguretat Social
 Comunicacions
 Material oficina
 Subministraments
 Professionals externs
 Manteniment Asegurances
Relacions corporatives
Execussió de Projectes
Projecte 1. Zoom Camp 17 Foundation
 Costos d’activitat
 Personal
Projecte 2. Glaner TT 17 Foundation
 Costos d’activitat
 Personal
Projecte 3. Tetrakart 17 Foundation
 Costos d’activitat
 Personal
Projecte 4. Vip Experience KRT WorldSBK 17 Foundation
 Costos d’activitat
 Personal
Projecte 5. Media & XXSS 17 Foundation
 Costos d’activitat
 Personal

TOTAL DESPESES
RESULTAT ACTIVITAT

RESULTAT FINANCER

Ingressos financer

Despeses financeres

RESULTAT EXTRAORDINARI

RESULTAT EXERCICI

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€

-74.729€
-74.729€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

-74.729€
271€

-117,72€

0€

-117,72€

0€

153,28€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

-340€
0€
0€

0€
0€
0€

-135.000€
-135.000€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

-135.340€
-3.475,54€

0€

0€

0€

0€

-3.475,54€

75.000€
0€
0€
0€
0€
0€

123.600€
8.264,46€

0€
0€
0€
0€

75.000€ 131.864,46€TOTAL INGRESSOS

Exercici 2015 Exercici 2016
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