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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.
Al finalitzar l’any 2012, Acció Solidària i Logística té 116 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
www.facebook.com/AccioSolidariaLogistica
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

CONCEPTE

EUROS

Departament de Secretaria i Comunicació

500,00

Departament de Tresoreria

400,00

Àmbit de Projectes
Projectes

4.500,00

EREC

3.000,00

Àmbit de Logística
Àmbit de Màrqueting, sensibilització, RR Públiques I
socials
Àmbit de Formació
Despeses generals a Hondures
TOTAL

7.500,00

200,00
2.000,00
200,00
4.000,00
14.800,00
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Saldo Cajamar a 01/12/2011

4.779,05 €
Ingressos

Quotes
Donacions
Subvencions
Ingressos activitats
Devolució préstec EREC

4.900,00 €
492,00 €
40,00 €
4.570,91 €
1.556,90 €

Total Ingressos

11.559,81 €
Despeses

Devolucions quotes
Despeses bancàries
Projectes
Despeses sensibilització
Despeses màrqueting i rrpp
Despeses generals
Despeses Grup Emergències
EREC

Total Despeses

-228,00
-128,05
-4.500,00
-165,79
-1.006,85
-161,05
-2.411,90
-2.500,00

-11.101,64 €

Saldo compte general a 31/12/2011

5.237,22 €

Saldo compte projectes a 31/12/2012

7.355,38 €

Saldo compte EREC a 31/12/2012
POSICIÓ GLOBAL ONG ASL A 31/12/2012

71,55 €
12.664,15 €
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Durant el mes de desembre s’han renovat els membres de la Junta Directiva de l'ONG., el
procés que hem seguit ha estat el següent: mitjançant internet hem donat a conèixer el
procés de renovació de càrrecs. Passat el període establert pels estatuts, hem donat a
conèixer els candidats en una única llista i s’ha esperat a atendre els comentaris dels socis.
Finalment hem passat a publicar i registrar als membres de la nova Junta, que són els
següents:
Agustí Pallarés – President
Joan Mora – Vicepresident i encarregat de projectes
Niki Borgia – Secretària
Raúl Rubio – Tresorer
Javier Muñoz – Vocal
Míriam Galisteo – Vocal

Gener :
Taller sobre cooperació internacional als nens del Centre Obert de Can Puig de Sant
Pere de Ribes. Amb el nom de “Endinsar-se en la Cooperació Internacional”,
l'activitat va prendre com a exemple el projecte que ASL duu a terme a Cofradia
amb la construcció del dispensari.

Abril Juliol:

5ª edició de la Festa de la Diversitat de Piera,
organitzada per diverses entitats d'aquesta
població i que va tenir lloc els dies 7 i 8 de juliol
al Parc del Gat Mullat de Piera. Es va muntar un
estand amb venda de productes de l'ONG: cava
solidari, roba, pastissos de xocolata,
empanades xilenes, etc.

Agost :
Parada informativa i de venda de productes a la Festa Major de Sant Just Desvern,
amb la col·laboració de varis voluntaris de l’associació.

Octubre :
Parada informativa i de venda de productes a la Festa de la tardor de Sant Just
Desvern, en la qual es va vendre material de promoció i es va donar informació
dels projectes en els que estem treballant.
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Com cada final d’any, l’associació posa a la venda loteria de Nadal. Malauradament
no ens ha tocat ni el reintegrament, però la venda ens dóna uns recursos
imprescindibles per continuar amb la nostra tasca.

CONSTRUCCIÓ D'UN NOU EDIFICI PER L'ESCOLA DIONISIO DE HERRERA DE
VILLANUEVA (HONDURES)

A l'abril del 2009 personal d'ASL va fer la primera visita a l'escola Dionisio de Herrera del
municipi de Villanueva. Aquesta era una de les visites que la direcció de PROHECO (Programa
Hondureño para la Educación Comunitaria) havia programat aprofitant l'estada del nostre
personal al país per tal de donar-nos a conèixer la precària situació en les que es trobaven
alguns dels centres escolars del departament de Cortés.
La situació en la que ens vam trobar l'escola Dionisio de Herrera (un simple cobert de fusta i
xapa on més de dos-cents nens i nenes de sis cursos havien de compartir espai, sense banys)
ens va fer creure en la necessitat de construir un edifici que permetés tant als alumnes com
els mestres poder fer classes en òptimes condicions.
Un cop pactades les condicions en les que ASL accedia a dur a terme el projecte, a l'octubre de
2010 s'iniciava la construcció d'un nou edifici per l'escola. Aquestes condicions incloïen per una
banda que l'Ajuntament de Villanueva aportés la maquinaria pesada per condicionar el terreny
i els vuit-mil blocs de formigó necessaris. Per altra banda, com és habitual en els nostres
projectes, es va demanar a la Comunitat la seva col·laboració aportant mà d'obra voluntària
per treballar en la construcció.
Finalment, el dia 31 de gener del 2012 es va celebrar la inauguració del nou edifici de l'escola
Dionisio de Herrera, amb el que s'aconseguia el principal objectiu del projecte: que la
comunitat pogués disposar d'un bon edifici on els nens i nenes puguin rebre classes en
condicions. Cal, però, fer ara una revisió de la resta d'objectius que ens vam marcar a l'inici
del projecte i de tot el que ha succeït durant els 16 mesos que ha durat la construcció de
l'escola."

4

Memòria 2012

CONSTRUCCIÓ AULA ESCOLA JOSÉ TRINIDAD REYES A SANTA CRUZ DE
YOJOA (HONDURES)
La construcció de l’aula ha tingut lloc
durant el mes d'agost. En aquest projecte
la nostra entitat ha finançat la
major
part
del
material
necessari per fer l'aula i la
comunitat de la colònia de la
Barca ha col·laborat aportant
una part del material i mà
d'obra de manera voluntària.
Cal dir que estem molt
satisfets
de
la
forta
implicació dels habitants de
la colònia, amb més de 160
voluntaris, que han fet possible
que el projecte quedés finalitzat en tan sols
un mes. D'aquesta manera l'escola passa
de tenir quatre aules a tenir-ne cinc, amb la

qual cosa han millorat les condicions amb
les que els 237 nens i nenes inscrits pel
curs 2012 han pogut rebre classes.
La configuració i ubicació
de l'escola no permetia
construir horitzontalment,
ja que el pati s'hagués
vist reduït excessivament
per
l'elevat
nombre
d'alumnes que té l'escola.
Per
aquest
motiu,
la
comunitat
ja
havia
dissenyat anteriorment una
de les aules amb la intenció de construir-hi
una altra al damunt el dia que calgués.

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:
Maig:
Pràctiques de rescat realitzades a unes
mines abandonades a Malgrat de Mar.
Juny:
Els passats dies del 25 al 29 de juny, cinc
membres del grup van assistir a unes
jornades tècniques per equips USAR (rescat
en estructures col·lapsades) organitzades
per membres de l'UCAB, una unitat canina
de la comunitat de Madrid.

En aquestes jornades van coincidir amb
bombers i grups similars de diferents punts
de l'Estat, des de les Illes i País Valencià
fins a Badajoz o Madrid entre altres. Les
jornades
van
consistir
en
diferents
monogràfics sobre rescat en espais
confinats, recerca canina, recerca tècnica,
apuntalaments,
tall
i
penetració,
classificació
INSARAG
i
assistència
sanitària. Finalment l'últim dia es va
realitzar una maniobra completa de recerca
i rescat.
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Per assistir a les jornades de Cuenca una
mica més equipats i veient que moltes de
les jornades de pràctiques que es fan són
de rescat, es van adquirir dos sacs de
material de rescat que inclouen cordes,
politges, mosquetons i diferents elements
de bloqueig i progressió vertical.
Setembre:
Els dies 24, 25, 26 i 27 de setembre vàrem
participar a les 3eres. Jornades de Recerca
i Rescat en Espais confinats (BREC) a
Caserres del Castell, Huesca.
La participació del nostre equip va consistir
en 7 voluntaris, eines, materials i vehicle,

alguns propis i altres cedits pels Bombers
de Barcelona.
Els dies 27 i 28 de setembre 2 voluntaris de
l’EREC van assistir com a observadors a les
Jornades sobre recerca en estructures
col·lapsades, organitzades pels Bombers de
la Generalitat a l’espai de runes de Gavà.
Novembre:
Pràctiques de reconeixement d’un túnel fet
durant la guerra civil espanyola excavat al
subsòl de la població de La Pobla de
Montornès. Es va fer el dia 16 de
novembre, hi van participar sis voluntaris
de l’EREC (Equip de Rescat en Emergències
Catalunya), d’Acció Solidària i Logística.

----------------------------------------------------------------------------------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 SANT FELIU DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT D’ ALELLA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
BOMBERS DE BARCELONA
CAJA LABORAL DE EUSKADI
FUNDACIÓ ROVIRALTA
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
GRACE S.A. SANT BOI DE LLOBREGAT
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