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MEMÒRIA ACTIVITATS



Farmàcia
• Es consolida com a farmàcia de referència a la zona
• S’estima que es segueix subvencionant el 40-50% del cost 

dels medicaments. S’intenta cobrar a tothom encara que sigui 
a un preu simbòlic, ja que es considera que no es poden donar 
gratuïtament a la població. 

• S’ha creat un registre de morosos per poder controlar els 
impagaments de forma més precisa.

• S’han adquirit un ordinador de taula i una impressora / escàner 
per poder controlar, digitalitzar factures i transaccions.

• S’ha adquirit un equip de telefonia mòbil adequat per cobrir els 
desplaçaments d’en Marc. Ell funcionava amb un equip propi 
ja obsolet. 

• S’ha instal·lat una càmera de vídeo vigilància per millorar la 
seguretat



Atenció mèdica
• Estem avaluant ampliar el local actual amb el lloguer d’un local 

adjacent, que duplicaria la superfície. Permetria avançar en la 
instal·lació de RX i de un laboratori d’anàlisi. Les gestions, al 
NEPAL, son lentes.

• De mitjana, es segueixen atenent més de 30 pacients al dia de 
gravetats diverses, per part de Marc i els seus ajudants. 

• S’ha contractat un nou Health assistant, ja que l’anterior va 
marxar per preparar oposicions per ser Health assistant oficial.

• S’ha contractat a temps parcial un ajudant pel manteniment del 
local i per qüestions de neteja de l’espai i del material sanitari que 
hi ha.

• En Marc, juntament amb l’equip mèdic va a visitar pobles remots, per tractar els malalts que no poden 
desplaçar-se a la capital. L’hivern ha sigut especialment dificultós i s’ha pogut tractar pacients amb grans 
dificultats.

• + 20.000 € invertits en medicaments i materials, ampliant el rang de malalties que podem tractar. 
• Nou equipament mèdic adquirit: glucòmetre, nevera, tensiòmetre, etc. 



Equip humà i ONG al Nepal

• Marc: Gestió de projecte i doctor principal 
• Narayan Phaderaas: Farmacèutic, gestió d'estoc, venta 

farmàcia, atenció bàsica
• Lokendra Budhaas: Health Assistant. Atenció als pacients i 

ajuda a en Marc
• Gorasingh Bhandari: Higiene i neteja del local

• Segueix en estudi la creació d’un contracte laboral per en Marc

• S’ha treballat per la creació d’una ONG local al Nepal, perquè actuï localment com a contrapart de Health 
Us Nepal. Servirà per dotar de més autonomia i cobrir legalment l’acció al Nepal, ja que ara cau sobre en 
Marc.



ONG a Catalunya

• Impacte de xerrades fetes a instituts i centres cívics: Total de més 
de 600 assistents

• Col·laboració solidària amb la ratafia Malhivern
• Ampli ressó a la premsa local i nacional: 21 accions entre 

Articles i entrevistes
• Migració de la pàgina web i traduccions iniciades
• Reforçades les col·laboracions amb altres ONG que treballen al 

Nepal (Live Nepal, Hugging Nepal…)
• Campanyes on-line amb Worldcoo completades amb èxit
• Estreta col·laboració amb Gestoria per portar comptes de forma 

oficial
• Recaptació de medicaments i material de donants particulars 

(Motxilles, material mèdic, medicaments). 

Especial menció i el nostre condol per Pau Donés, que va col·laborar amb la ONG amb il·lusió i empenta
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KPIs 2019

Evolució Socis Massa socis – Origen geogràfic
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MEMÒRIA ECONÒMICA
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Compte de Resultats 2019 I

INGRESSOS - 69m€

Venda medicaments

Aportacions socis

Aportacions puntuals42m€

19m€

11m€

€



Concepte Pressupost 19 Executat 19 %
Despeses -42.883 € -46.121 €  
Activitat: -27.883 € -33.953 €  
Compres i aprovisionaments -15.000 € -12.168 € 26,38%
Sous i Salaris: -9.600 € -12.633 € 27,39%
Arrendaments -1.440 € -1.427 € 3,09%
Transport -4.500 € -8.637 € 18,73%
- Transport medicaments i materials -2.500 € -6.915 € 14,99%
- Viatges Marc -2.000 € -1.722 € 3,73%
Serveis bancaris -200 € -301 € 0,65%
Reforma farmàcia -2.000 € -4.812 € 10,43%
Publicitat, propaganda i relacions 
públiques -500 € -275 € 0,60%
Altres despeses -1.443 € -2.654 € 5,75%
-Web -743 € -860 € 1,87%
-ONG -100 € -34 € 0,07%
-Equipament tècnic -600 € -1.759 € 3,81%
Altres no contemplats en 
pressupost

0 € -998 €
2,16%

Suport sordmuda  -492 € 1,07%
Altres despeses  -2.090 € 4,53%
Amortitzacions  -331 € 0,72%

Repagament Deute Marc -8.000 € 0 €  
Total despeses activitat -27.883 € -46.121 €  
Benefici o (pèrdua abans 
d'impostos) 10.417 € 22.941 €  
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Compte de Resultats 2019 II

Inici d’activitat de la 
farmàcia: Març 
2018

El 2019 tanca amb 
excedent de 22,9m€ 
gràcies als 
ingressos 
extraordinàris de 
campanyes

La partides de 
Salari creixen 
(indemnització 
Marc). Elevat cost 
de transport (6,9m€) 
degut a transport de 
material pesant i 
medicaments

• Auxiliar de farmàcia:- 4m€ 
• Infermer – 3,2m€
• Marc – 3,5m€
• Auxiliar neteja – 1,3m€

• Plaques solars 1,1m€
• Material i mobiliari per la farmàcia 

2,5m€
• Altres materials (escala, instal·lació 

elèctrica/internet, peces roba): 1,2m€

• Corresponen a despeses relacionades: 
migració web, domini+hosting web i 
plugin idiomes

• Tràmits legals Nepal 1,9m€
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Compte de Resultats 2019 III

Distribució despeses – 46,1m€
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PLA ACCIÓ 2020



Pla acció 2020 a Catalunya

• Traducció pàgina web a català, castellà i anglès. Així com digitalitzar el formulari de socis

• Compra domini hun.cat

• Continuar tasques de promoció i formació en la línia del que s’ha anat fent durant els últims 2 anys

• Ampliar, si és possible, els col·laboradors de la ONG, especialment en els àmbits següents: Comunicació , 

Disseny, Gestió de continguts, edició de vídeo, Gestió de projectes

• Mantenir fons de finançament d’entitats públiques



Pla acció 2020 al NEPAL (I)
Obtenció permís de clínica
 
Ens permetrà despersonalitzar tota l’activitat al Nepal i que sigui la ONG qui dugui a terme l’activitat, i no en 
Marc personalment. S’està tramitant a Kathmandu, amb l’ajuda d’un advocat i d’un col·laborador.
 
Millora del centre mèdic
 
Subjecte a l’obtenció del permís de la clínica. Ampliar l’espai dins de Simikot per tal de poder traslladar el 
dispensari actual de la farmàcia, oferir els serveis de diagnòstic mèdic en la mesura del possible: ampliar a 1 o 
2 llits, equips de anàlisi de sang i si és possible un Raig X. Per aconseguir l’ampliació, es plantejarà lloguer d’un 
altre espai, subjecte a les possibilitats.
 
Consolidació equip mèdic local
 
Continuar formant l’equip mèdic de HUN, perquè puguin guanyar autonomia
 



Pla acció 2020 al NEPAL (I)
Control stock i gestió
Millorar el control d’stock a la farmàcia, dotant d’un ordinador portàtil usant un programa de gestió. Pot ser 
complicat per les dificultats logístiques de la zona. Alhora, es buscarà un col·laborador perquè ajudi a gestionar 
administrativament i comptablement les activitats de la ONG a Simikot.
 
Contracte laboral
Dotar d’un contracte laboral a Marc Boix, cotitzant a Catalunya.
 
Educació en salut
Seguir educant a la població de la importància dels hàbits de salut. Focalitzant-se en els infants i dones. 
Prevenció i conscienciació de com combatre pandèmia de Covid-19 que afecta també al Nepal
 
Accés a medicaments i promoció de salut
Assessorar en els tractaments de medicaments i fer-los accessibles a tota la població. Incloent campanyes de 
desparasitació i vacunació
 
Altres accions
Seguirem esponsoritzant la nena sord-muda. No es descarten dur a terme altres accions en els camps de la 
salut i la inclusió social en la línia de les accions dutes a terme el 2019.



Visió a mig termini
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PRESSUPOST 2020



Pressupost 2020
Concepte Pressupost 2020 Comentari
Aportacions Nepal. Venda medicaments: 12.000 € 
Aportacions ONG: 49.555 € 
Aportacions Socis: 27.055 € 
Aportacions Puntuals: 22.500 € 
Ingressos 61.555 € 
Total despeses 61.555 € 
Activitat: 59.860 € 
Medicines 14.000 € 
Transport medicines 2019 4.500 € 
Sous i Salaris: 14.160 € 
Arrendaments 2.000 €Cal contemplar lloguer ampliació espais. 3 mesos
Taxes oficials vigents 850 €Farmacia i ús aeroport. Cal contemplar ampliacions d'espai
Transport i dietes 5.750 € 
Transport i dietes Marc 2.000 € 
Transport malalts 750 €Equip i malalts per tractament si és necesari
Transport material 3.000 €Cal contemplar transport d'equipaments nous i de materials 

Tramits oficials diversos a Nepal 1.200 €Per activitats futures
Reforma i vari equipament farmàcia 3.000 €Cal contemplar materials per l'adequació de l'ampliació d'espais
Comissions 800 €inclou Worldcoo i comissions bancaries
Copisteria, RRPP, comunicació, difussions 500 €Tríptics, conferències, fotocòpies, samarretes,Correus, difusió…
Repagament Deute Marc 6.000 €Dels 16.000 inicials reconeguts per assemblea
Equipament tècnic 1.000Elements a nous espais. De gestió, de seguretat,...
Equipament mèdic 5.000 €complementació ajuts per compra d'equips mèdics
Altres despeses: 1.100 €web, gestoria
Varis. Assistència humanitària 1.695 € 
Suport sordmuda 500 €És un compromís fix 
Altres 1.195 € 
Benefici o (pèrdua abans d'impostos) 0 €
Excedent 2020 22.941 €Fons de reserva per poder afrontar projectes de futur
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