PRESSUPOST 2019

Zaura Sahara
Estudiants de Ciències de la Salut pel Sàhara

Detall de les despeses
S’han dividit les despeses entre les comissions de l’associació. A continuació detallem en
què consisteix cada punt:
3.1. Contacte campaments: Durant l’any la nostra tasca d’agermanament es fa via
telemàtica, és per això que necessitem una persona als campaments que ens ajudi a fer el
contacte amb l’escola, ja que l’escola de moment no té accés a internet.
5.1. Contacte: La mateixa persona que ens fa el contacte per agermanament ens ajuda a
muntar el projecte durant l’any i a planificar-ho tot. D’aquesta manera totes les parts del
projecte que no són necessàriament presencials ja les duem preparades des de Barcelona.
5.2, 5.3 Transport i estada: Aquest punt del pressupost és el que ha creat més debat dins
l’assemblea. S’ha arribat a la conclusió que el cost de fer el projecte és molt alt (tant per les
persones que baixen a fer el projecte com per l’associació). És per això que el vol fins els
campaments, la partida més costosa, l’assumiran les persones individuals que conformen
l’equip que baixarà als campaments. Tot i així des de l’associació intentem facilitar les coses
als estudiants que baixen a fer el projecte i és per això que el transport per dins els
campaments (5.2) i l’estada, és a dir, el menjar i l’allotjament (5.3), el paga l’entitat.
5.4. Material: Material fungible per dur a terme el projecte als campaments. Es comprarà
aquí i es baixarà juntament amb l’equip que baixi als campaments.
6.1. Disseny: Es vol elaborar un disseny per fer unes bosses per promocionar el projecte.
Es buscarà dissenyador/a entre els contactes de l’entitat i els canals de comunicació
(XXSS).

6.2. FM UAB: Es muntarà una paradeta a la festa major de la Universitat Autònoma de
Barcelona per tal de promocionar l’associació i fer difusió del Conflicte Saharaui.
6.3 Campanya projecte: Es faran unes bosses de roba per tal de promocionar el projecte.
S’ha decidit per assemblea que seran de comerç just.
7.1. Canvi de junta:Taxa per el canvi de junta de l’associació.
8.1. Difusió xerrades:Material de difusió de les xerrades de sensibilització (cartells).
9.1. Costos de postproducció: El documental es va gravar la Setmana Santa passada i se
n’està fent la postproducció que inclou el processament del so i el vídeo.

Detall dels ingressos
1.1: Subvenció: Es demanarà una subvenció pel valor de 150€ a l’Ajuntament de
Barcelona.
2.1: Donacions individuals: A cada acta de Zaura es posarà una guardiola per rebre
donacions de persones que vulguin ajudar amb el projecte.
2.2.1: Associació d’ajuda als refugiats i refugiades de Vilafranca: Aquesta associació
s’ha dissolt i ens farà una donació per tal que puguem tirar endavant els nostres projectes.

