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Acció Solidària i Logística és una associació civil que es fonamenta en el seu voluntariat, participativa i
sense ànim de lucre, que té com a finalitat proporcionar suport tècnic, formatiu i logístic a països en vies
de desenvolupament, organitzacions humanitàries, cossos de bombers i emergències.
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Al finalitzar l’any 2011, Acció Solidària i Logística té 110 associats.
Dades:

•
•
•
•

Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 23458 de la secció 1ª de Barcelona.
Registrada amb el número 376 del 8/2/2001, en l’Agencia Española de Cooperación Internacional
(A.E.C.I.).
Registrada amb el núm. 001291 a l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL).
Registre d’ONGD de la Generalitat de Catalunya amb el núm. de registre 73
Ap. Correus nº 4
08960 Sant Just Desvern
www.ong-asl.com – ong_asl@yahoo.es
Tef. 651 186 151

Delegacions:
Dr. Ferran, 3 - 43860 L’Ametlla de Mar (Tarragona)
Jacinto Benavente, 14 - 08812 Roquetes – Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Rambla Marquesa de Castellbell, 100 A entresol 2ª – 0890 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Miquel Àngel, 8 1er – 08014 Barcelona
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Saldo
Cajamar a
01/12/
2010

2.219,31 €

Ingresos
Ingresos
bancaris
Quotes
Donacions
Subvencions
Ingresos
activitats
Anul.lació altres
comptes

Total
Ingresos

0,49 €
4.546,00 €
8.528,49 €
623,50 €
2.015,00 €

3.445,37 €

19.158,85 €

PRESSUPOST ANY 2011

Despeses
Despeses
bancàries
Devolucions
Projectes
Despeses
formació
Despeses
viatges
Despeses
sensibilització
Despeses
representació
Despeses
generals
Despeses
Grup
Emergències

-118,20 €
-228,00 €
-4.500,00 €
-8.100,00 €
-104,00 €
-87,95 €

-316,82 €

-108,57 €
-1.235,57 €
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Despeses
de gestió

-1.800,00 €

Total
Despeses

-16.599,11 €

Saldo a
31/12/
2011

4.779,05 €

CONCEPTE
Departament de
Secretaria i Comunicació
Departament de
Tresoreria
Àmbit de Projectes
Projectes
EREC

Àmbit de Logística
Àmbit de Marketing
i RR Públiques
Àmbit de Formació
Àmbit de Sensibilització i RR Socials
Despeses de gestió
Total
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Participació en fires alternatives i
solidàries. Activitats divulgatives i de captació
de fons per a
Projectes.

Col·laboració amb materials i voluntaris al dispensari de Cofradia, Hondures.
Des de finals del 2010, diversos voluntaris han treballat al dispensari de Cofradia. Aquests voluntaris són
professionals del món de la infermeria que han col·laborat en el projecte.
S'han detectat algunes disfuncions en el funcionament del dispensari. Per aquest motiu, s'han fet diverses
reunions per tal d'establir les noves línies de treball.
Escola Dionisio Herrera i Escola John Arnold Cook al municipi de Villanueva, Hondures
Acabat ja el 2011, malauradament encara no podem donar per finalitzat aquest projecte. Un conjunt de
factors ha anat endarrerint el projecte que ja hauria d'haver quedat enllestit uns quants mesos enrere. No
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obstant això, hem de ser optimistes ja que el nou edifici es troba ja molt avançat i esperem que quedi
inaugurat abans del mes de febrer, mes en el que s'inicia el curs escolar a Hondures.
Un cop finalitzi la construcció de l'escola Dionisio de Herrera, ASL s'ha fixat com a prioritari el projecte de
l'escola John Arnold Cook, de manera que es continuarà la recerca de més finançament el més aviat
possible. S'ha previst poder iniciar les feines de construcció durant el segon trimestre del 2012. De fet, es
va aprofitar l'estada de personal d'ASL a la zona durant el mes de novembre passat per tal d'explicar a la
comunitat en quin punt es troba ara mateix el projecte del qual ells en són els beneficiaris. A més a més,
se'ls va seguir conscienciant en la importància de la seva implicació un cop s'iniciïn les obres i es van
seguir perfilant detalls amb la comunitat i els representants de l'Ajuntament de Villanueva sobre el terreny
on s'ubicarà l'escola.
Al llarg del 2011, ASL ha pogut aconseguir un total de 12.653,03 € per aquest projecte (5.500 € de
l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 6.453,03 € de l'ajuntament de Sant Pere de Ribes i 700 € de la
Diputació de Tarragona). Es va decidir destinar l'import de les subvencions atorgades a la compra de
material de construcció, per tal de poder justificar les subvencions abans d'acabar l'any.

Obres de construcció del nou edifici per l’escola Dionisio de Herrera

Vista dels terrenys per a la ubicació de la futura escola John Arnold Cook
Intervencions a Hondures
Al mes de novembre, personal d'ASL va visitar sobre el terreny l'estat dels projectes actuals. Juntament
amb la representant de la nostra entitat a Hondures, la Diana Calderón, es van visitar diverses escoles i
equipaments sanitaris als departaments de Cortés, Santa Bárbara i Comayagua que, per diverses vies,
s'havien posat en contacte amb nosaltres per tal de millorar les condicions en les que treballen.
Desgraciadament i com ja ve sent habitual, la quantitat de peticions d'ajuda és superior a la nostra
capacitat, pel que valorem la situació actual del centre, la implicació dels possibles beneficiaris i altres
factors com la localització dels projectes i el possible impacte a la zona per tal de prioritzar les nostres
actuacions.
En aquests moments ja tenim previst participar durant aquest any en la construcció d'una nova aula per
l'escola José Trinidad Reyes del municipi de Santa Cruz de Yojoa. La nova aula s'ubicarà a sobre d'una de
les aules ja existents.
Aula i exterior de l'escola José Trinidad Reyes
Kinder Maria Duran de Caraccioli de Choloma
El dia 30 d'abril d'enguany, es dóna per finalitzat aquest projecte. Cal destacar que durant aquest mes van
ser més de 40 els voluntaris de la comunitat que van aportar la seva mà d'obra, fet que demostra que la
comunitat va entendre la importància que els seus fills i néts aprenguin en unes condicions dignes.
Les millores realitzades al centre al llarg de l'any han estat les següents:
- construcció d'un mur perimetral
- condicionament del pati
- construcció d'un passadís de formigó d'accés a les aules
- acabament dels lavabos
- instal·lació d'un dipòsit d'aigua i un safareig
- col·locació de rajoles en una de les aules
- pintar l'exterior de l'escola
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Grup d’intervenció en Emergències
El grup EREC (Equip de Rescat en Emergències Catalunya), grup d’intervenció en emergències de
l'associació, ha dut a terme diverses activitats al llarg de l'any:
Gener:
Primera reunió i presentació als socis del projecte del grup d'intervenció en emergències al parc de
l'Eixample dels Bombers de Barcelona.
Març:
Participació d'alguns voluntaris del grup en el curs de rescat en mines a Mieres de Langreo (Astúries).
Maig:
Realització de dues jornades pràctiques sobre rescat en alçada i ús de material de rescat.
Setembre:
Alguns membres del grup es van desplaçar al municipi de Benasc per a realitzar el Curs de Rescat Vertical
en Llocs de Difícil Accés.

Pràctica rescat vertical a Benasc
Octubre:
12 membres de l'EREC van assistir al curs de tècniques BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras
Colapsadas) organitzat per bombers de la Comarca de la Ribagorza i dirigit especialment als membres de
l'EREC, que van ser molt ben acollits pels professionals de la Comarca.

Grup intervenció EREC a les pràctiques del mes d’octubre

Aprofundiment i millora d’un pou d’aigua a Ethiowar, Senegal
La construcció i millora de 2 pous d'aigua a la comunitat Rural de Bandafassi, a la regió de Kedougou (Senegal) va
finalitzar la primera meitat del 2011. En concret, aquests pous es van construir a les poblacions d’Ethiowar i
Nathia, després de visites realitzades al febrer de 2010 i de constatar que la situació respecte a l’aigua en
aquestes poblacions era crítica.
Aquesta intervenció correspon als treballs amb pous relacionats amb la subvenció de la secció de muntanya de
l'Associació Cultural i Esportiva dels Bombers de Barcelona.
A Ethiowar hi havia un pou d’on podien extreure aigua fins al mes d’abril degut a que no està ben situat en el curs
de l’aigua, i hi ha una segona perforació d’uns 7 metres de fondària que no s’ha acabat degut a la manca de
mitjans. En aquest cas, el projecte es va redirigir a l’aprofundiment i millora de l’excavació realitzada fins a
assegurar aigua durant tot l’any.
A Nathia hi havia un pou d’uns 8 metres de fondària que els donava aigua fins l’abril però que calia aprofundir per
assegurar el subministrament fins el començament de la temporada de pluges.
Durant el projecte es va haver de contractar mà d'obra, transportar el material fins els pobles, organitzar a la gent
del poble que aportava sorra, pedres i aigua, aprofundir els forats dels pous, construir i assecar els cilindres de
formigó exteriors dels pous, col·locar els cilindres de formigó interiors i construir un marge de protecció.
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----------------------------------------------------------------------------------El nostre especial agraïment als següents grups, empreses i entitats col·laboradores:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT D’ ALELLA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
BOMBERS DE BARCELONA
CAJA LABORAL DE EUSKADI
COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE BARCELONA
FUNDACIÓ ROVIRALTA
SECRETARIA D’ACCIÓ CIUTADANA - DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
CENTRE EXCURSIONISTA AZIMUT DE L’AMETLLA DE MAR
SECCIÓ DE MUNTANYA DE LA ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA DELS BOMBERS DE BARCELONA
GESTORIA MONTBLANCH
CASTELO DE PEDREGOSA S.L.
PRECAT HORMIGONES PREFABRICADOS DE CATALUNYA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MONTORNÉS
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