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QUI SOM? 
ACCIÓ	 SOLIDÀRIA	 I	 LOGÍSTICA	 (ASL)	 ÉS	
UNA	 ASSOCIACIÓ	 CIVIL	 FUNDADA	 L'ANY	
1999,	 QUE	 ES	 FONAMENTA	 EN	 EL	 SEU	
VOLUNTARIAT,	 SENSE	 ÀNIM	 DE	 LUCRE	 I	
AMB	 LA	 FINALITAT	 DE	 PROPORCIONAR	
SUPORT	 TÈCNIC,	 FORMATIU	 I	 LOGÍSTIC	 A	
ORGANITZACIONS	 I	 COMUNITATS	 DE	
PAÏSOS	EN	VIES	DE	DESENVOLUPAMENT.	

• ASL	 està	 inscrita	 amb	 el	 número	
23458	en	el	registre	d’associacions	
de	la	Generalitat	de	Catalunya.	

• Inscrita	 al	 Cens	 d'Entitats	 de	
Voluntariat	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya.	

• Inscrita	 amb	 el	 número	 73	 en	 el	
registre	 d’ONGD	 de	 la	 Generalitat	
de	 Catalunya	 amb	 data	 del	 30	 de	
març	del	2006.	

• Inscrita	en	el	 registre	de	ONGD	de	
la	 Agencia	 Espanyola	 de	
Cooperació	 Internacional	 amb	 el	
número	1291.	

• Membre	de	ple	dret	de	 Lafede.cat	
(Organitzacions	 per	 la	 Justícia	
Global).	

ASL	l’any	2016	arriba	al	seu	nombre	màxim	
de	 socis.	 S’acaba	 l’any	 amb	 263	 persones	
associades,	 les	 quals	 fan	 possible	 la	 tasca	
de	l’entitat.		

 

QUÈ FEM? 
o Projectes	 internacionals	 de	

rehabilitació	 i	 construcció	
d’infraestructures	 sanitàries	 i	
educatives.	

o Projectes	 relacionats	 amb	
l'abastiment	d'aigua.	

o Aportem	 eines	 i	 material	 tècnic,	
formació	i	col·laboració	a	cossos	de	
bombers	 de	 països	 en	 vies	 de	
desenvolupament.	

o Actuacions	 d’emergència	 en	
catàstrofes	 en	 qualsevol	 de	 les	
seves	fases.		

o Intervenció	 en	 camps	 de	
desplaçats.	

o Campanyes	 de	 sensibilització	 i	
difusió	 (xerrades,	 exposicions,	
fires,	etc.)	

	

	

	

	

	

	

	

       QUI SOM?                                                    QUÈ FEM? 
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COM ENS?  

	

	

ON ESTEM? 
Durant	l’any	2016,	l’entitat	manté	les	diferents	delegacions	arreu	de	Catalunya,	afegint	una	de	
nova	a	la	ciutat	de	Mataró:		

La	seu	central	de	l’entitat	es	troba	a	Sant	Just	Desvern,	a	l’edifici	de	La	Vagoneta	(Plaça	de	la	
Pau	S/N).	

Fontsanta	 48	 A	 1r	 2a	 -	 Sant	 Joan	
Despí		
Jacinto	Benavente,	14	-		Roquetes	–	
Sant	Pere	de	Ribes	
Mirador	16	-Teià	
Rambla	 Marquesa	 de	 Castellbell,	
100	 A	 entresol	 2ª	 –	 Sant	 Feliu	 de	
Llobregat		
Galileu	67,	baixos	2a-	Barcelona	
Dr.	Ferran,	34	-	L’Ametlla	de	Mar	
Via	Sèrgia	95	–	Mataró	
	 	
	

 

 

    COM ENS ORGANITZEM? 

      ON ESTEM? 
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1.010,76 €                  

596,80 €                    

Projectes desenvolupament

   - Projectes desenvolupament Senegal 12.228,00	€																																
   - Projectes desenvolupament Hondures 26.057,61	€																																
Projectes emergències/EREC

   - Compres de materials 7.842,21	€																																		
   - Projectes emergències Grècia i Haití 81.010,05	€																																

Activitats 2.948,10	€																																		
Assegurances responsabilitat civil 743,05	€																																						

2.473,46	€																																		
Personal 2.325,45	€																																		
Extraordinàries 1.196,20	€																																		

138.431,69 €

11.720,00	€																																

Projectes desenvolupament

        - Ajuntament Sant Just Desvern 3.500,00	€																																		
        - Ajuntament Sant Feliu de Llobregat 8.728,00	€																																		
        - Ajuntament Sant Pere de Ribes 2015 5.580,00	€																																		
        - Ajuntament Sant Pere de Ribes 2016 5.766,70	€																																		
        - Ajuntament Sant Joan Despí 2015 1.260,00	€																																		
        - Ajuntament Sant Joan Despí 2016 5.760,00	€																																		
        - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 7.690,91	€																																		

EREC

        -  Activitats EREC 2.397,68	€																																		
        -  Quotes socis 1.550,00	€																																		

Projectes Emergències

        -  Subvencions 56.967,18	€																																
        -  Donacions Grècia i Haití 35.254,44	€																																

8.562,26	€																																		
Donacions ASL 486,00	€																																						

155.223,17 €

16.791,48 €   

DESPESES

Secretaria

Tresoreria

Àmbit de Projectes

Total despeses

Marketing

EUROS

Total ingresos

Resultat any 2016

INGRESOS EUROS

Quotes socis

Àmbit de Projectes

Activitats

BALANÇ 2016 
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DESPESES EUROS 

Departament de Secretaria                   2.000,00 €  

Departament Màrqueting i Comunicació                   6.200,00 €  

Despeses de personal                  25.000,00 €  

Departament de Tresoreria                      800,00 €  

Àmbit de Projectes 

	
 Projectes de desenvolupament                  70.000,00 €  

 Projectes emergències/EREC                110.000,00 €  

  
	Àmbit Activitats                    3.000,00 €  

Àmbit de Formació                   1.000,00 €  
Local                   2.000,00 €  

  
	Total despeses 220.000,00 € 

   
   

INGRESSOS EUROS 

Quotes socis                  13.000,00 €  

Àmbit de Projectes  

 Projectes de desenvolupament  

         - Fons propis                  15.000,00 €  

         - Subvencions                  60.000,00 €  

    

 Projectes emergències/EREC  

         -  Fons propis                  15.000,00 €  

         -  Quotes socis                   7.000,00 €  

         -  Subvencions                  60.000,00 €  

    
Àmbit Desenvolupament Activitats                  10.000,00 €  

Donacions                    40.000,00 €  

   

Total ingressos 220.000,00 € 

PRESSUPOST 2017 
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2016,	un	any	ple	de	projectes	i	activitats	

EREC	tanca	etapa	als	camps	de	refugiats	de	GRÈCIA	

L’Equip	 de	 Rescat	 en	 Emergències	 de	 Catalunya	 traspassa	 el	 projecte	 de	 repartiment	 de	
verdura	 i	 fruita	 fresca	 i	 estudia	 nous	 projectes	
de	cara	al	2017.	

Un	 cogombre,	 dos	 carbassons,	 tres	 tomàquets,	
unes	quantes	patates,	tres	o	quatre	plàtans,	un	
manat	de	julivert	i	una	cabeça	d’alls.	Una	bossa	
com	 aquesta	 per	 família,	 però	 cada	 vegada	
diferent	 perquè	 a	 ningú	 li	 agrada	 menjar	
sempre	el	mateix,	és	el	que	van	rebre	uns	7.000	
refugiats	 entre	dos	 i	 tres	 cops	a	 la	 setmana	en	
diversos	 camps	 de	 la	 zona	 de	 Tessalònica,	 a	
Grècia.	 Després	 d’aconseguir,	 al	 mes	 de	 juny,	
entrar	 als	 camps	 oficials	 controlats	 pel	 govern	
grec	 i	un	cop	consolidat	el	projecte,	el	mes	de	setembre	es	va	traspassar	 la	tasca	a	una	altra	
organització	que	segueix	fent	el	repartiment.	Un	cop	tancada	la	primera	etapa	a	Grècia,	que	va	
començar	el	mes	de	febrer	a	Lesbos	i	va	passar	també	pels	camps	autogestionats	de	l’entorn	
d’Idomeni	 fins	que	van	 ser	desallotjats,	 actualment	 l’EREC	centra	els	 seus	esforços	en	 iniciar	
nous	projectes	que	començaran	a	ser	realitat	en	un	futur	molt	proper.	

Els	últims	relleus	abans	de	traspassar	el	projecte	s’acomiadaven	dels	refugiats	i	els	explicaven	
les	novetats:	“L’EREC	seguirà	amb	la	necessària	feina	de	denúncia	i	difusió	des	de	Catalunya,	i	
treballarem	en	nous	projectes	per	veure	a	on	podem	ser	més	útils	a	partir	d’ara”.	Alguns	nens	
preguntaven:	tornareu?	És	clar,	de	fet,	no	hem	marxat	mai.		

	

	

2016, un any ple de projectes i activitats 
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Continuen	els	treballs	a	Nuwakot,	NEPAL	

Acció	Solidària	i	Logística		ha	enviat	
a	 cinc	 voluntaris	 a	Nepal	 durant	 el	
mes	 d’octubre,	 concretament	 al	
Districte	 de	Nuwakot,	 en	 el	 poblat	
d'Akkare	 Bazar	 (situat	 a	 70	 km	 al	
nord-oest	 de	 la	 capital,	
Kathmandu).	 En	 aquest	 projecte,	
s’està	 treballant	 conjuntament	
amb	 altres	 associacions	 liderades	
per	 Petit	 Món	 en	 la	 reconstrucció	
de	la	residència	i	aula	per	a	nenes	i	
nens	cecs	d'aquesta	regió,	afectada	
pel	terratrèmol	de	l'any	passat.	

Les	 tasques	 que	 vam	 realitzar	 van	
ser	 la	de	desmuntar	 l'actual	 i	provisional	“hostel”,	cuina,	habitació	de	les	Nini's	(cuidadores)	 i	
altres	 serveis	i	 tornar-ho	 a	muntar	 en	una	 altra	 parcel·la,	 distant	 uns	 350	m.	Deixant	 aquest	
solar	 preparat	 per	 acollir	 la	 cimentació	 i	 posterior	 edificació	 de	 les	 futures	 instal·lacions	 de	
caràcter	antisísmic.	

També	 vam	 condicionar	 els	 accessos	 als	 actuals	 edificis	 (fets	 de	 fusta,	 xapa,	 bambú	 i	
plàstics)	per	aquests	nens,	 tal	com	camins	arranjats	amb	passarel·les,	punts	d'aigua	potable	 i	
llum.	

Vam	 fer	 extracció	 d'argila	 (base	 per	 la	 fabricació	 dels	maons)	 d'una	 zona	 propera,	 així	 com	
millores	en	les	instal·lacions	de	la	fàbrica	i	campament	dels	voluntaris.	
Voluntaris	d'ASL	tornarem	en	 la	 fase	 final	del	projecte	quan	s'hagin	posats	 les	cobertes,	amb	
la	idea	 d'ajudar	 en	 els	 acabaments	 (instal·lacions	 d'aigua,	 de	 llum	 i	 pintura).	 	Així	 com	
l'acondicionament	del	recinte	del	“hostel”.	
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SENEGAL:	Millora	de	tres	hortes	comunitàries	gestionades	

per	dones	a	MédinaBoudialou	(Ziguinchor)	

	
Des	 del	 passat	 mes	 d’agost	 s’ha	
realitzat	part	de	la	primera	fase	del	
projecte,	 que	 ha	 consistit	 en	 la	
neteja	 de	 les	 tres	 parcel·les	 dels	
horts	de	Sourouacounda,	Bouagri	 i	
Katipa,	així	com	el	 tancament	amb	
reixa	 metàl·lica	 de	 les	 dues	
primeres,	 per	 tal	 d’evitar	 l’entrada	
d’animals	que	puguin	fer	malbé	les	
collites.	

	

Aquesta	 tasca	 ha	 estat	 coordinada	 per	 la	 nostra	 contrapart	 local,	 la	 ONG	 AGIR,	 sota	 la	
supervisió	de	la	nostra	representant	al	Senegal.	

Una	 vegada	 quedi	 tancada	 la	 tercera	
horta	 iniciarem	 la	 segona	 fase	 del	
projecte	 que	 consistirà	 en	 la		
construcció	 de	 	 “miniforages”	 o	 pous	
tancats	 i	 basses	 de	 reg	 per	 a	 fer	
possible	 l’activitat	 productiva	 de	 les	
hortes,	 així	 com	 en	 formació	 en	
tècniques	 agrícoles	 i	 de	 gestió	 per	 a	
les	 dones	 que	 cultiven	 aquestes	 tres	
hortes.		
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HONDURES:	 Construcció	 d’un	 nou	 edifici	 per	 a	 l’escola	
Dionisio	Herrera	de	La	Masica.	
	
Durant	aquest	2016	hem	continuat	treballant	en	la	construcció	de	la	nova	escola	de	La	Masica,	
al	municipi	de	San	Antonio	de	Cortés.	Hem	rebut	una	ajuda	del	Fons	Català	de	Cooperació	per	
al	 Desenvolupament	 que	 ens	 ha	 permès	 seguir	 avançant	 en	 l'obra	 i,	 juntament	 amb	 la	
campanya	de	recollida	de	fons	que	hem	iniciat	a	la	plataforma	“migranodearena.com”	confiem	
a	 poder	 finalitzar	 el	 projecte	 cap	 al	 mes	 d’abril	 de	 2017.	 No	 cal	 dir	 que	 la	 comunitat
està	ansiosa	de	poder	estrenar	aviat	les	noves	instal·lacions.	
	

	

	

	

	

Ampliació	i	millora	de	la	Clínica	Monterrey	de	Choloma.	

Un	 cop	 finalitzada	 la	 primera	 fase	 del	
projecte,	 les	 obres	 continuen	 gràcies	 a	
l'aportació	 econòmica	 del	 propi	
ajuntament	 de	 Choloma.	 S'està	
treballant	en	la	millora	de	la	segona	part	
de	 la	clínica,	que	es	destinarà	a	sales	de	
consulta	general.	Un	cop	finalitzi	aquesta	
etapa,	ASL	finançarà	la	construcció	de	la	
part	 de	 l'habitatge,	 ja	 que	 l'objectiu	 és	
que	pugui	obrir	 les	24	hores	del	dia,	per	
la	 qual	 cosa	 el	 personal	 ha	 de	 disposar	
d'una	 àrea	 de	 descans.	 Actualment	 la	
clínica	 Monterrey	 només	 obre	 al	 matí,	
fet	 que	 obliga	 a	 la	 població	 a	 fer	 força	
quilòmetres	 en	 casos	 d’urgència.
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Enviament,	instal·lació	i	control	d’una	potabilitzadora	d’aigua	a	

Cayes-Jacmel,	HAITÍ	
Amb	 motiu	 del	 pas	 de	 l’Huracà	 Matthew	 del	 passat	 mes	 de	 setembre	 i	 els	 conseqüents	
problemes	de	contagi	del	còlera	a	través	de	l’aigua,		l’equip	EREC	d’Acció	Solidària	i	Logística	va	
fer	una	 intervenció	a	 la	zona	per	mirar	de	pal·liar	 l’escassetat	d’aigua	potable	 i	així	 frenar-ne	
l’expansió	de	la	malaltia.	
Vam	 iniciar	 les	 tasques	 del	 projecte	 amb	 l’adquisició	 d’una	 planta	 potabilitzadora	 d’aigua.	
Posteriorment,	aprofitant	l’experiència		que	el	Fons	Català	de	Cooperació	al	Desenvolupament	
(FCCD)	 té	 sobre	 el	 terreny,	 es	 va	 acordar	 el	 millor	 emplaçament,	 tenint	 en	 compte	 les	
necessitats	 de	 la	 zona	 i	 que	 fos	 viable	 tant	 el	 seu	 manteniment	 posterior	 com	 la	 seva	
seguretat.		
	

El	 mes	 de	 Novembre	 dos	
voluntaris	 de	 l’EREC	 es	 van	
desplaçar	 a	 Haití,	 per	 començar	
les	gestions	amb	autoritats	locals,	
la	 ONG	ASSLHA	 (encarregada	 del	
manteniment	 i	 gestió	 de	 la	
planta),	 gestionar	 la	 ubicació	
concreta,	allotjaments	 i	 compres.	
En	pocs	dies	es	va	dur	a	terme	el	
procés	 d’instal·lació	 i	 posada	 en	
marxa	 de	 l’aparell.	 ASL	 va	
realitzar	 una	 sessió	 de	 formació	
teòrico-pràctica	 tant	 pels	
integrants	 de	 la	 ONG	 (ASSLHA)	
com	 per	 al	 personal	 del	 propi	

Ajuntament	 de	 Cayes-Jacmel,	 per	 assegurar	 un	
bon	ús	i	gestió	de	les	instal·lacions.		
	
La	 valoració	 final	 del	 projecte	 és	 molt	
satisfactòria,	 ja	que	aquesta	nova	 infraestructura	
podrà	 subministrar	 aigua	 potable	 de	 boca	 a	 una	
població	potencial	de	36.000	persones.	 La	planta	
actualment	subministra	ja	2.500	litres	cada	hora	i	
pot	emmagatzemar	fins	a	2.000	 litres	en	els	seus	
dipòsits.	 A	més,	 s’ha	 creat	 un	 lloc	 de	 feina	 fix	 ja	
que	 hi	 haurà	 una	 persona	 treballant	 per	 a	
subministrar	 l’aigua	 a	 la	 població	 i	 fer-se	 càrrec	
del	manteniment	i	cura	de	la	màquina.	
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I	a	CATALUNYA:	xerrades,	exposicions,	fires	i	més!	

Fruit	de	 les	 intervencions	a	Grècia,	de	 l'impacte	social	que	té	 la	guerra	de	Síria	 i	els	refugiats	
atrapats	al	Mediterrani,	la	visibilitat	d’ASL	i	l’EREC	ha	crescut	de	manera	espectacular.	Aquest	
any	gràcies	a	l’envergadura	del	projecte	de	Grècia,	hem	sortit	a	tots	els	mitjans	de	comunicació	
catalans	(TV3,	Catalunya	Ràdio,	RAC1,	8TV,	BcnTV,	premsa	escrita)	i	hem	assistit	a	dotzenes	de	
xerrades	per	tot	el	país.		

	
	
Juntament	 amb	 altres	 ONG	 o	 en	 solitari,	
hem	 explicat	 la	 nostra	 experiència	 i	 la	
nostra	 feina	 a	 universitats,	 centres	 cívics,	
escoles	i	instituts.	
	
	
	
	

Des	d’aquí	volem	agrair	a	 tots	els	 companys	que,	una	vegada	 retornats	a	casa,	han	 tingut	 la	
motivació	per	seguir	denunciant	i	explicant	el	
què	 passa	 amb	 els	 refugiats	 a	 tot	 arreu	 on	
se’ns	 ha	 demanat.	 Els	 companys	 de	 Girona	
que	 han	 fet	 xerrades	 a	 Celrà,	 Sant	 Gregori,	
Torroella,	 Sarrià,	 Girona,	 entre	 d’altres,	 als	
de	 les	 comarques	de	Barcelona,	 Tarragona	 i	
Lleida	 amb	 xerrades	 a	 Barcelona,	 Mataró,	
Vilassar,	 Masnou,	 Sant	 Pere	 de	 Ribes,	
Martorell,	 Viladecans,	 Cervelló,	 Vallirana,	
Sant	 Joan	 d’Espí,	 Manresa,	 Lleida	 i	 un	 llarg	
etcètera	de	pobles	 i	 ciutats	on	hem	explicat	
què	 fem	 i	denunciat	 totes	 les	 injustícies	que	
veiem.		
	
També	 tenim	 dues	 exposicions	 itinerants	
muntades	pels	companys	de	RuidoPhoto.	En	
concret,	 una	 exposició	 de	 carrer	 de	 gran	
format	 sobre	 la	 crisi	 de	Grècia	 que	 ha	 estat	
exposada	a	Teià,	Santa	Coloma	de	Gramenet,	
Barcelona,	 Sant	 Just	 Desvern,	 Sant	 Feliu	 de	
Llobregat	 i	 que	 encara	 segueix	 exposada	 i	
una	de	petit	format	que	explica	què	és	l’EREC	
i	els	projectes	de	Nepal	i	Grècia,	que	ha	estat	
exhibida	 en	 diferents	 sales	 i	 restaurants-
galeria.		
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CREIXEM	AMB	
VOSALTRES!	

	
263	sòcies	i	socis	

	
Més	de	130	voluntaris	i	

voluntàries	de	l’equip	EREC	
	

Presència	a	5	països	de	4	
continents	

	
	

SEGUIM!!!	
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	 Gràcies	per	fer-ho	possible!	
Ajuntaments:	

Sant	Pere	de	Ribes	
Sant	Joan	Despí	
Sant	Just	Desvern	

Sant	Feliu	de	Llobregat	
Cervelló	
Alella	
Teià	

Castell-Platja	d’Aro	
Fons	Català	de	Cooperació	al	Desenvolupament	

Hospital	Germans	Trias	i	Pujol	
Bombers	de	Barcelona	
Hospital	d’Igualada	

TxT	Reutilitza	(Universitat	Politècnica	de	Catalunya)	
AtelierTrueta	

Noves	Tecnologies	Àfrica	
Fast	Byte	

Hamelin	Brands	
Nissan	

AZUD	S.A	
Panalpina	
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