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INFORMACIÓ GENERAL

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 2013, Acció Solidària i Logística té 118 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
Telf. 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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PRESSUPOST ANY 2014
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BALANÇ ECONÒMIC ANY 2013
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ACTIVITATS REALITZADES ANY 2013
En el que va d'any hem intentat augmentar la nostra presencia en fires solidàries en els pobles on
tenim delegació. Aquestes fires no ens suposen una gran ajuda econòmica però si que ens
permeten donar a conèixer els nostres projectes a la ciutadania que hi assisteix.
Juny :

Com ve sent habitual, A.S.L. va participar a la Fira de la Solidaritat de Sant Feliu de Llobregat
montant una carpa informativa, i col·laborant amb el Consell Solidari de la localitat

S'ha participat, un any més, en els actes de la Festa
Major de Sant Just Desvern, muntant una carpa amb
servei de bar en els concerts del camp de futbol i
organitzant per primera vegada un aperitiu solidari.
Aquestes dues activitats han estat un èxit i ens han
permès recaptar una bona quantitat de diners que ens
ajudaran, en part, a compensar la davallada que em
tingut en ajudes públiques.

Octubre :

Participem amb una parada de venda de productes i
informació, a la fira solidària de la Universitat Pompeu
Fabra.

Octubre :

Col·laboració amb les Festes de tardor de Sant just Desvern, ens vam fer càrrec de part de la
organització i el bar del concert solidari.
Desembre :

Participació amb una parada informativa a la fira solidària d’Alella.

Com cada final d’any, l’associació posa a la venda loteria de Nadal, i enguany
també la grossa de Catalunya. Malauradament no ens ha tocat, però la venda ens
dóna uns recursos imprescindibles per continuar amb la nostra tasca.
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PROJECTES ANY 2013
CONSTRUCCIÓ D'UN NOU EDIFICI PER L'ESCOLA DIONISIO DE HERRERA DE
LA MASICA (HONDURES)

Ja fa molts mesos que estem treballant en el projecte de construcció d'unes noves instal·lacions per
l'escola Dionisio Herrera de la Comunitat rural de la Masica, del municipi de San Antonio de
Cortés. Un cop s'ha arribat a un acord amb la comunitat de com ha de ser la nova escola i quina
contribució tindria en el projecte cadascuna de les tres parts implicades (ASL, Comunitat i
Ajuntament de San Antonio de Cortés) ja hem començat la recerca de finançament per aquest
projecte i un parell d'ajuntaments ja han aprovat la concessions de les respectives subvencions.
La Comunitat de la Masica està impacient per començar a treballar i de fet ja han finalitzat la
construcció de les escales i el mur que separa els dos nivells que té el terreny on s'ubicarà la nova
escola, compromís que havien assumit durant l'estada dels voluntaris l'any 2012.

ESCOLA JOHN COOK A VILLANUEVA (HONDURES)

Lentament, ASL continua treballant en la
construcció d'un nou edifici per l'escola John
Cook del municipi de Villanueva, a
Hondures. La crisis econòmica global per la
que
estem
travessant es
deixa notar,
encara més,
en el món de
la cooperació
internacional,
pel que em
anat
veien
com les subvencions que habitualment rebem
de les administracions locals han anat
disminuint gradualment. Aquest fet ens obliga
a reduir el nombre de projectes a executar i
alentir els que ja estem duent a terme.

Tot i que teníem la previsió de poder acabar
aquest projecte abans de finalitzar l'any, no
ens ha estat possible. Afortunadament
manquen ja només uns pocs detalls i esperem
que en poques setmanes podrem inaugurar el
nou edifici, del qual es beneficiaran gairebé
250 nens i nenes.
Durant l'estada dels voluntaris de l’associació
d’enguany, es
va arribar a
un acord amb
l'alcalde de
Villanueva
pel qual
l'Ajuntament
aportarà una
partida extra
de fons per poder finalitzar el més aviat
possible el projecte. Com passa a la gran
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majoria de projectes que ASL duu a terme, la
comunitat està col·laborant amb l'aportació de
mà d'obra voluntària.
Aquest any hem pogut comptar amb tres
voluntaris que s’han desplaçat a Hondures a
realitzar seguiments i gestions del projectes
actuals i futurs.

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:
Trobada dels membres de l’EREC al setembre per fer la presentació de les eines i màquines
recentment adquirides, vam fer fotos pel catàleg de material, i és van decidir les properes compres i
gestions. També és va aprofitar per dissenyar les
caixes de transport.

Durant l’any em estat
rebent la col·laboració del
bar i treballadors del
Makinavaja, a Barcelona.
La
col·laboració
consisteix en difusió del
projecte, venda de samarretes que ells mateixos han creat, i la donació
de la recaptació mitjançant guardioles i propines. Aquests ingressos
van molt bé per continuar fent les adquisicions que ens manquen.
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Dins del pla de formació dissenyat, durant els mesos de novembre i desembre realitzem pràctiques
de tècniques de penetració i desplaçaments de peces de formigó en estructures col·lapsades. Les
jornades és realitzaren en un desguàs de peces de formigó de l’empresa Prainsa a Cabrianes,
Berguedà.
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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 SANT FELIU DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
AJUNTAMENT D’ ALELLA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
BOMBERS DE BARCELONA
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.
FORMIGONS PRAINSA
MOTO MAQUINARIA MONTERO, S.L.
BAR MAKINAVAJA, BARCELONA

8

