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PRESENTACIÓ

2017

El programa d’acció de la 17 Foundation ha pivotat altre cop al
2017 sobre el projecte GLANER TT 17Foundation com a vaixell
insígnia per representar els valors i la imatge de la 17Foundation.
Amb l’objectiu marcat de portar un pilot Tetraplègic a fer el
Dakar... i no només a fer-lo participar, sinó a guanyar-lo, el 2017
ha estat l’any d’introducció al desert i a experimentar com les
temperatures extremes poden afectar la regulació tèrmica del cos
d’un pilot tetraplègic amb tota la complexitat que això comporta.
Ha estat un any on algunes empreses han fet un esforç molt gran
per poder tirar el projecte endavant amb una sèrie d’accions i
convenis que han permès fer aquest salt i aquestes inversions
durant el 2017.
Així mateix també s’ha donat continuïtat a la VIP EXPERIENCE
KRT i més gent ha pogut gaudir de l’experiència de viure la
competició de molt a prop i d’una forma exclusiva.
Al 2017, hem fet una prova pilot de primera col·laboració amb
entitats o accions socials que necessitin de les eines d’una
fundació per operar i s’ha participat en el projecte Cap Nen Sense
Pilota. Un projecte solidari liderat per l’Aleix Giol que ha estat un
èxit de participació.
El projecte ZOOM CAMP també ha estat objecte de revisió i
reestructuració per tal d’adaptar-se a les realitats que anem trobant
amb l’us dels vehicles i la seva posta en marxa.
I continuant amb la simplicitat d’una fundació petita i modesta, hem
fet camí dins les possibilitats econòmiques i temporals dels seus
patrons i arrancant i finalitzant projecte amb la idea d’agafar experiència per gestionar i crear projectes més grans
Tot un repte que ens motiva a tots i molt!
Atentament,
Guim Roda, President de la 17F
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“El Dakar no és una carrera més. El patiment, l’esforç i la duresa constant són els factors
principals de la cursa més dura del planeta. Tot i això… no és comparable al patiment,
l’esforç i la duresa que una persona tretraplègica ha de resistir tota una vida. És per això
que des de la 17 Foudnation ens plantegem vèncer la duresa del Dakar… amb la duresa
d’una mentalitat tetraplègica…”
Fernando “Búfalo” Gil
Glaner TT 17 Foundation Project Racing Adviser
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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 limitacions físiques, especialment els
lesionats medul·lars.
La 17Foundation es va crear a partir de 4 puntals
que hauríen de marcar l’inici de moltes iniciatives per
activar la vida i les il·lusions de les persones. El Zoom
Camp va ser la plataforma de llançament per crear la

1

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

2

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

3

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

4

Articulació d’un sistema per obtenir
recursos econòmics que permètin
l’obtenció de recursos per generar
i obtenir els punts anteriors.

8

17Foundation, però si que hem vist que la quantitat
de coses a fer i les possibilitats per donar forma a la
17Foundation són enormes. De totes maneres, sempre
intentarem ser fidels als 4 punts que varen crear els
estatuts de la fundació.

Patronat

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

Vocals
Biel Roda
Guim Roda
Ramon Casanova
Ricard Pruna
Xavier Bru

Tresorer
Xavier Mayoral
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PROJECTES 2017

P1 ZOOM CAMP 17 FOUNDATION
Aquest any 2017 hem desenvolupat totes les possibilitats reals de posar a pista 6 vehicles Zoom per fer les
excursions de la Zoom Camp, però hem constatat la debilitat tècnica dels mateixos i la complexitat de donar
servei de reparació i manteniment amb els proveïdors actuals de Zoom Ability.
El vehicle dissenyat a Suècia esta fabricat amb molts components xinesos de baixa qualitat i amb peces i
solucions del mercat que no permeten molts canvis o millores.
A finals d’any hem suspès la opció de venta i comercialització amb SRC per evitar pèrdua de credibilitat i
mals de caps innecessaris i hem obert vies i contactes per redissenyar tot el sistema de bateries, taló
d’Aquil·les del vehicle.
Plantegem un 2018 centrat a buscar solucions tècniques per crear un vehicle fiable i de fàcil manteniment
per donar solució al Zoom Camp 17 Foundation.
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PROJECTES 2017

P2 GLANER TT 17 FOUNDATION
Després de guanyar el Campionat d’Espanya de Rallies en categoria Bugies,
i demostrar les possibilitats reals d’un pilot tetraplègic al 2017 ens hem
aventurat a començar un projecte de llarga durada, un projecte difícil i abrupte,
un projecte que demana paciència però perseverança i que no és altre que portar
un pilot tetraplègic al Dakar i guanyar-lo.
Amb la figura del Joan, tenim el candidat amb les aptituds ideals per poder
assolir l’objectiu així que al 2017 hem fet una aposta decidida a arrancar aquest
projecte, que ens molts casos... passa a ser un projecte de vida.
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El plantejament 2017 de la Glaner TT17 Foundation ha
hagut de conviure amb dos realitats... la primera es que
el cap de mecànics Eudald Noe ha començat en solitari
un nou projecte de vida per crear-se el seu negoci de
servei de curses al món dels Buggies, i ha passat de
treballar en exclusiva al projecte a fer-ho en una dedicació parcial.
L’altre realitat ha estat la complexitat de costos i operativa que una cursa del desert comporta i entendre com
funciona el món dels rallies del desert.
Varem participar al Rallie de Merzuga, prova apadrinada
del Paris Dakar que discorria per terres del Marroc.
El primer classificat tenia la inscripció pagada al Paris
Dakar, i el Joan es va classificar segon, penalitzat per
les falles de navegació tan importants en aquest tipus de
cursa. Un resultat increïble en la seva primera participació en una cursa al desert.
Durant tot l’any, hem participat en altres proves puntuals
com la Baja Aragon o proves del campionat d’España de
Rallies.
Han estat proves que han servit per entendre millor la
gestió d’un vehicle, el del 2017, molt més potent que el
del 2018 i com el Joan s’hi ha adaptat perfectament.
El resultat i conclusió final, ha estat constatar la dificultat
que pot tenir el Joan per conviure en situacions de temperatura extrema per les limitacions de termoregulació
que fa del seu cos. Així doncs acabem el 2017 amb la
idea d’abandonar la categoria Buggies i fer un plantejament per anar amb un cotxe de veritat i parar el projecte
Glaner TT 17Foundation per tal de fer-lo corre amb un
cotxe de Rallies com un Mini o un Toyota.
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P4 Vip Expierence KRT World SBK
17 Foundation
Al 2017 s’han continuat fent accions de la VIP experience al Campionat del Món de Superbikes i creant un
sistema d’experència coordinat i organitzat que facilita
l’experiència a la gent interessada i permet gaudir
d’una manera, fàcil, senzilla i amena de l’experiència.
Una activitat que mes que amb paraules... s’explica
amb imatges.
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PROJECTES 2017

P5 MEDIA & XXSS 17 FOUNDATION
Aquesta es una eina que es va crear al 2016 i que ha vingut per quedar-se. Gran part de les accions 2017
s’han divulgat per per aquest mitja que mica en mica va tenint mes fans i persones que ho segueixen.

@17Foundation
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P6 Col·laboracions interfundacionals
Enguany hem col·laborat amb la iniciativa potenciada per l’Aleix Giol anomenada ‘Cap Nen Sense Pilota’. Una iniciativa que vol trobar recursos
per ajudar als nens necessitats.
La dinàmica es construeix a crear un entorn d’oci per nens on els participants i alguns patrocinadors facin aportacions econòmiques i a mes a
mes es creï un entorn de venta de merchandising.
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Amb els recursos que es generen es fa una donació a l’Hospital de San Pau i l’altre
a un projecte a la India per nens desfavorits.
Enguany la 17Fundacion a servit de vehicle administratiu per poder generar l’activitat
des d’una fundació activa.
Tot un luxe poder fer us de la 17 Foundation per ajudar en aquesta causa tan noble.
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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 / donació 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 patrocinadora. Són acords de patrocini que
van suportats amb una factura amb el seu IVA corresponent 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 perquè 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’organitzarà 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 persones 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 subvencions anuals.
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DONACIONS PUNTUALS
& CONVENIS DE DONACIÓ

DONACIONS
MATERIALS / TEMPORALS

Disproject
Provec
Adi Grup
Vialser
Motocard
SDD Brandcare
Dorna

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

CONVENIS DE PATROCINI
Motocard
Adi Grup
Vialser

QUOTES ASSOCIATS

SUBVENCIONS PÚBLIQUES
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INFORMES COMPTES ANUALS

Exercici 2016
Donacions puntuals & Convenis de donació
Convenis de Patrocini
Quotes Associats
Subvencions públiques
Donacions materials o temporals
Ingressos explotació

TOTAL INGRESSOS
Gastos estructura

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

Exercici 2017

123.600€
8.264,46€
0€
0€
0€
0€

134.000€
30.000€
0€
0€
0€
0€

131.864,46€

164.000€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
-340€
0€
-340€

0€
0€
0€
0€
0€
-21,85€
-207,01€
0€
-228,86€

0€
0€
0€
-135.000€
-135.000€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

-7.012,50€
-3.506,25€
-3.506,25€
-160.510€
-95.510€
-65.000€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-491,12€
-491,12€

-135.340€

-168.290,88€

-3.475,54€

-4.290,88€

RESULTAT FINANCER

0€

-48,40€

Ingressos financer

0€

0€

Despeses financeres

0€

-48,40€

RESULTAT EXTRAORDINARI

0€

0€

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 4. Vip Experience KRT WorldSBK 17 Foundation
Costos d’activitat
Personal
Projecte 5. Media & XXSS 17 Foundation
Costos d’activitat
Personal
Projecte 6. Col·laboracions interfundacionals (CNSP)
Costos d’activitat
Personal

TOTAL DESPESES
RESULTAT ACTIVITAT

RESULTAT EXERCICI
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0€

-3.475,54€

0€

-4.290,88€

2017

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

