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PRESENTACIÓ

2015
El 2015 ha estat un any d’aprenentatge. Un any on la
17 Foundation ha començat a fer camí consolidant projectes,
definint el format de treball i dissenyant millor el que serà el
futur d’una fundació que vol ser fidel als conceptes.
SÍ QUE ES POT... I PERQUÈ NO? ... FEM-HO!.
La 17 Foundation és una iniciativa generosa i d’oci a remolc de les
fundacions vitals que treballen per donar dignitat, ajuda i orientació
a tot el col·lectiu de lesionats medul·lars que per una raó o altra s’han
vist privats d’una mobilitat total i han hagut d’adequar la seva vida
a una nova realitat.
La 17 Foundation està al final d’un llarg camí on els “insiders” (*) poden
explorar fent ús de la tecnologia, la motivació, la il·lusió i grans dosis
de voluntat, la fantàstica sensació de fer coses excepcionals, vitals,
emocionants, vibrants i positives que despertin l’admiració de tothom, el
reconeixent d’un mateix com a “possibilitador” i, sobretot, que igualin o superin tots els “outsiders”(*) en totes aquelles activitats que permetin donar
valor i exclusivitat, en lloc de compassió i aïllament.
No obstant, i essent conscients de la realitat, és vital aconseguir els
recursos necessaris per poder fer grans coses. Ha estat així des de
temps immemorials, al llarg de la història, des de Colom i el descobriment
d’Amèrica, als Güell donant suporta a Gaudí per crear i treballar o tots
aquells mecenes i filàntrops que pel sol fet de voler recolzar i deixar-se
il·lusionar, han donat recursos per fer coses excepcionals sense cap
interès lucratiu.
A tots els amics, empreses i persones que amb aquest esperit de donar
ajuden a fer grans coses.
Moltes gràcies.
Guim Roda Vice president 17 Foundation.
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(*) Nomenclatura creada per la 17F per identificar als lesionats medul·lars amb valor positiu, “Insiders”,
i en canvi, les persones sense lesió medular amb valor exclohent “Outsider”.
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PROJECTES 2015

Missió
La principal missió del 2015 ha estat sense dubte crear la 17 Foundation amb totes les complexitats administratives que això comporta. Un camí llarg que ens ha ensenyat, com és de complexe
crear un organisme que permeti dur a terme les inquietuds dels seus patrons d’una manera
ordenada, organitzada, coherent, honesta i sincera.
Una tasca administrativa que ha anat en paral·lel a l’empenta de Joan Lascorz i a les limitacions
de mitjans d’una fundació petita, però amb la voluntat de fer grans projectes.
El reflex de les inquietuds dels patrons en els documents fundacionals han estat un exercici de
concentració en quatre idees bàsiques, aglutinant la major part de les voluntats d’acció, però amb
la vista posada a poder-se ampliar, en un futur, si així ho permeten els recursos, el temps i les
voluntats.

1
2
3
4

Adaptació i creació d’un espai en
el medi rural adaptat a persones
amb paràl·lisi motriu i a persones
amb altres discapacitats.

Estudi, búsqueda i aplicació de
la tecnologia per donar cobertura
a la qualitat de vida de les persones 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 la
recerca financera que permeti
l’obtenció de recursos.
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Valors
Els valors estan clarament inspirats en
l’actitud i la relació personal amb Joan Lascorz. La 17Foundation vol plasmar, en els 4
punts d’actuació fundacional, el seu esperit
innovador i de superació constant per reinventar-se després del greu accident d’Ímola,
l’any 2012.
Ell, com a persona d’èxit i amb un gran reconeixement social ha estat capaç de reinventar-se i de trobar les ganes i la motivació, en
les petites passions i il·lusions de la vida, sobretot, al voltant de l’activitat de risc, aquella
que genera l’adrenalina per tenir el cuquet
de la vida ben latent i l’esperit de superació a
nivells màxims per afrontar dificultats amb tota
la força possible.

Patronat

JUNTA 17F
President
Joan Lascorz
Vice President
Guim Roda
Secretari general
Fèlix Buxeda

Vocals
Biel Roda
Guim Roda
Ramon Casanova
Ricard Pruna
Xavier Bru

Tresorer
Xavier Mayoral
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PROJECTES 2015

ZOOM CAMP 17 FOUNDATION
El Zoom Camp 17 Foundation és un dels objectius a llarg termini que es proposa la
Fundació. L’activitat s’inspira en les experiències dutes a terme a Suècia amb l’empresa
Zoomhability, creadora del Vehicle Zoom.
La voluntat principal d’apropar el medi rural als lesionats medul·lars, és un dels
objectius d’aquesta activitat. Cal ser conscient que quelcom tan senzill com fer una passejada pel bosc amb una lesió medul·lar que obliga a anar amb cadira de rodes, passa a ser
una luxe i un somni.
El món de l’adaptació en temes de mobilitat a la ciutat, passa per adequar carrers,
voreres, rampes d’inclinació suaus i a esquivar barreres arquitectòniques.
Al medi rural, tot això no és possible, i si ho és, li treu l’encant al mateix.
Així doncs la creació i adaptació de mitjans motrius per permetre l’accés al medi
rural serà un dels puntals de la 17Foundation. I tot això ho volem fer des de la Masia
de Can Pujolet, a Maçanet de la Selva, creant rutes d’un dia i apropant l’experiència del
món rural a persones amb lesions medul·lars severes i mobilitat reduïda.
Tot un exercici de desenvolupament tecnològic i organització que es durà terme a
partir del 2015 i en endavant com a recorregut i eix troncal de la 17Foundation.
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GLANER TT
17 FOUNDATION

Fotos prefundacionals 2014

Les activitats Pre Fundacionals que van
arrencar-ho tot, varen ser dos. Per un costat la inquietud del Joan, des de la finestra
d’internet al món, on va trobar una empresa
Sueca de jove creació que estava desenvolupant uns vehicles elèctrics anomenats ‘Zoom’
per accedir al medi rural, i per altra banda la
iniciativa del Miguel Luna i el Joan Lascorz,
per correr una cursa de la Baja Aragón.
La voluntat i les ganes de Joan Lascorz,
ens varen impulsar a la creació final de la
17Foundation, i una mostra clara de plasmar
l’esperit del Joan en la creació d’una organització que fes perdurar aquest esperit.
Al 2015, ens hem començat a organitzar
degudament per afrontar com a primera
activitat de la 17Foundation el projecte
Glaner TT 17Foundation.

Fotos prefundacionals 2014

En aquest primer any hem arrencat un projecte per fer competir el Joan al campionat
d’Espanya TT amb la categoria de Buggies
amb la intenció de dotar tècnicament el
vehicle per tal d’amagar les limitacions físiques del Joan i que pugui lluitar de tu a tu
amb tots els participants.
El 2015 ha estat un any d’aprenentatge on
hem analitzat, vist i observat totes les àrees a
millorar de cara al 2016 per preparar l’assalt
al campionat i poder lluitar pel títol amb un
pilot tetraplègic.

Fotos prefundacionals 2014
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Diari MARCA
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Diari SPORT

PROJECTES 2015

Diari MUNDO DEPORTIVO
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GLANER TT 17 FOUNDATION 2015
Fotos activitat 2015

14

15

PROJECTES 2015

TETRAKART 17 FOUNDATION
Una de les activitats que s’han dut a terme aquest any, ha estat l’adaptació d’un sistema
de comandaments per fer anar un Kart 125 automàtic per a pilots tetraplègics.
Les possibilitats d’oci que genera un sistema d’aquest tipus per les persones amb
lesions medul·lars de tetraplègia son altíssimes.
Hi ha sistemes adaptats per a persones amb paraplègia sense afectació a les mans,
però solucions per a pilots tetraplègics no n’hem trobat al mercat.
En un futur, ens imaginem la tinença, per part de la 17Foundation, d’una sèrie de Karts
adaptats i, també, un conveni de col·laboració amb algun karting perquè un dia a la setmana puguin assistir-hi persones amb lesions modulars i puguin gaudir d’una experiència
Racing amb els karts adaptats de la 17Foundation.
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Amb el Dr. Benito de l’ Institut Guttman, s’ha estudiat la
possibilitat d’oferir aquest servei i pot ser una via
d’exploració molt útil per la distracció i motivació dels
lesionats medul·lars.
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EMPRESES DONANTS

DONACIONS PUNTUALS
& CONVENIS DE DONACIÓ

DONACIONS
MATERIALS / TEMPORALS

Disproject
Motocard

Alpinestars
UniRacing
Euromobility
Panthera
Maxxis
Jjuan
RACC
Samco
Akira
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Exercici 2014
Donacions puntuals & Convenis de donació
Convenis de Patrocini
Quotes Associats
Subvencions públiques
Donacions materials o temporals
Ingressos explotació

Exercici 2015

0€
0€
0€
0€
0€
0€

75.000€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

75.000€

Gastos estructura

0€

0€

Relacions corporatives
Execussió de Projectes

0€

0€

0€

0€

Costos d’activitat

0€

0€

Personal

0€

0€

0€

-74,729€

Costos d’activitat

0€

-74,729€

Personal

0€

0€

TOTAL INGRESSOS
Lloguers
Sous
Seguretat Social
Comunicacions
Material oficina
Subministraments
Professionals externs
Manteniment Asegurances

Projecte 1. Zoom Camp 17 Foundation

Projecte 2. Glaner TT 17 Foundation

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

Costos d’activitat

0€

0€

Personal

0€

0€

0€

-74,729€

Projecte 3. Tetrakart 17 Foundation

TOTAL DESPESES
RESULTAT ACTIVITAT

0€

RESULTAT FINANCER

0€

-117,72€

Ingressos financers

0€

0€

Despeses financeres

0€

-117,72€

RESULTAT EXTRAORDINARI

0€

0€

RESULTAT EXERCICI

0€

271€

153,28€
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info@17foundation.com
Tuset, 25, Planta 6 · 08006 Barcelona
Tel. 93 414 35 35

