MEMÒRIA 2017

Benvolguts/des socis/es,
Com cada any, passem balanç amb vosaltres dels objectius aconseguits. En aquesta memòria podreu
trobar amb detall tota la feina de gestió, difusió, sensibilització, activitats, respostes d’emergència i
projectes de cooperació al desenvolupament realitzats enguany.

El 2017 ha estat un any on hem pogut augmentar i millorar les nostres estructures de regulació i resposta,
i tornem a comprovar que la força de la nostra associació està basada en el compromís i l’esforç de tots
i cada un de nosaltres. Per a l’any 2018 estem més preparats per donar suport i ajut a les persones i
comunitats que ho necessitin. Comptem amb tots i totes vosaltres per poder-ho aconseguir.

Seguim,

Agustí Pallarés
President d’Acció Solidària i Logística

BALANÇ 2017

Ingressos
Vendes
Ingressos per campanyes o activitats no econòmiques
Quotes de socis
Donatius, patrocinis, loteries
Devolució IVA
Altres ingressos
Subvencions
Subvencions Ajuntaments
Subvencions Fons Català Cooperació
Subvencions altres entitats
Total Ingressos (70+74)
Despeses
Compres
Compra de materials
Finançament projectes ASL
Serveis exteriors
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurança
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments (lloguer web)
Altres serveis
Tributs
Altres tributs
Despeses de personal
Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec ASL
Total despeses
Resultat explotació ong ASL

Any 2017

Any 2016

15.857,57 €
22.743,80 €
35.076,83 €
1.764,00 €
9.070,45 €

10.959,94 €
13.270,00 €
35.740,44 €

16.909,92 € 30.594,70 €
78.011,23 €
7.690,91 €
5.700,00 € 56.967,18 €
185.133,80 € 155.223,17 €
Any 2017
Any 2016
-13.037,99 €
-3.958,86 €
-68.232,26 € -127.137,87 €
-487,39 €
-40,00 €
-4.019,18 €
-1.156,78 €
-5.186,25 €
-103,28 €
-19.647,05 €

-743,05 €
-596,80 €
-2.473,46 €
-1.196,20 €

-674,90 €
-12.527,76 €
-2.325,45 €
-4.606,19 €
-129.719,03 € -138.431,69 €
55.414,77 € 16.791,48 €

El resultat positiu de l’any 2017 està compromès per a un projecte amb la població refugiada al Líban, que es durà
a terme al segon trimestre de 2018.

PROJECTES INTERNACIONALS

HONDURES - LA MASICA
Al mes de maig, ASL va inaugurar el nou
edifici de l’Escola Dionisio Herrera del
nucli de la Masica després de més de sis
anys des de la primera visita a la
comunitat.
El projecte ha representat un abans i un
després per la seva comunitat ja que les
instal•lacions estaven en pèssimes
condicions i no eren aptes per a
l’ensenyament. Actualment, els 226 alumnes poden disposar d’una escola amb sis aules, dos banys
complets, una sala de direcció i professorat, una aula d'informàtica i un espai obert amb sostre destinat
a fer reunions i celebracions escolars. Amb l’ampliació del nombre d’aules s’augmentarà el nombre
d’alumnes, i així els nens i nenes de 12 a 14 anys de la comunitat podran cursar la secundària prop de
casa, evitant desplaçaments llargs i insegurs o
un abandonament prematur dels estudis. Amb
aquest projecte, hem treballat per augmentar
les oportunitats d’aquests infants, de manera
que puguin afrontar el seu futur amb una
preparació acadèmica millor i puguin ser
conscients de la realitat que els ha tocat viure i
tenir les capacitats per poder-la canviar si ho
desitgen.

HONDURES - MONTERREY
Aquest 2017 hem avançat en els nostres objectius respecte el centre de salut Monterrey (Hondures).
Amb la col•laboració de la Municipalitat de Choloma s’ha pogut concloure la rehabilitació i ampliació
d’un segon edifici que inicialment estava en molt mal estat. Actualment, entre les dues construccions,
el centre de salut compta amb dues consultes, dues sales d’espera, àrea de nebulització, sala
d’hospitalització, sala polivalent, recepció, banys i una àrea de farmàcia-magatzem. Al 2018 conclourem
la nostra tasca amb la construcció d’un annex destinat a ser la oficina del promotor social i un espai de
descans per al personal mèdic que afavoreixi la creació de torns per cobrir les urgències les 24 hores.
Un cop acabat aquest projecte, es podrà oferir nous serveis que no s’estaven prestant (odontologia,
laboratori i hospitalització de pacients), una atenció d’urgències les 24h i un augment del personal
sanitari, que sens dubte potenciaran una millora de la qualitat de vida de les 2.700 persones que viuen
a Monterrey i les colònies veïnes.

PROJECTES INTERNACIONALS

SENEGAL
Aquest projecte pretén apoderar les 91 dones
que treballen les tres hortes comunitàries
dotant-les d’un veritable actiu productiu per tal
d’augmentar la participació de la dona en la vida
socioeconòmica de la comunitat. El projecte
contempla la millora dels equipaments de les
tres hortes (tancaments, sistema d’irrigació i
dotació d’eines), juntament amb un procés
formatiu dirigit a reforçar les capacitats
emprenedores de les dones i a la introducció a nous sistemes i tècniques de producció agrícola.
Aquestes activitats facilitaran l’accés a les dones agricultores a uns mitjans productius més eficients i,
per tant, estaran més apoderades a nivell econòmic, més respectades socialment i més valorades a
nivell comunitari.
Al mateix temps, les dones i les seves famílies gaudiran d’una dieta nutricionalment més completa i
d’uns ingressos generats amb la venda dels excedents de producció que els permetran invertir en cobrir
altres necessitats bàsiques. Aquest 2017 hem acabat el tancament de les tres hortes i hem començat a
realitzar una part de la formació prevista.
Esperem que al llarg del 2018 aconseguim el
finançament per poder concloure la resta del
projecte.

NEPAL
Durant aquest 2017, ASL ha seguit present al
país passats dos anys dels terratrèmols, i en
col•laboració amb l’ONG Petit Món, s’ha
pogut finalitzar la reconstrucció d’un Hostel
per a nens i nens invidents al poble d’Akkare
Bazar (Nuwakot). Entre abril i juny, tres equips de l’EREC han participat en les tasques de construcció
de 6 edificacions antisísmiques (dormitori de nens, dormitori de nenes, lavabos i dutxes, menjador,
cuina i sala per les cuidadores) per tal que 25 nens i nenes amb dificultats visuals tinguin un espai
educatiu de qualitat i puguin seguir anant a l’escola que hi ha a pocs metres, reconstruïda també per
Petit Món.
Els i les voluntàries que han participat en l’última fase d’aquest projecte varen visitar una residència
per a persones discapacitades a la ciutat de Kathmandú que requereix una intervenció per millorar la
qualitat de vida dels 65 usuaris que actualment malviuen aquí (5 d’ells són menors d’edat). Es tracta de
persones sense recursos amb diferents nivells de discapacitat tant física com psíquica que no tenen a
ningú que els pugui oferir les cures que necessiten. L’objectiu principal de la nostra intervenció serà
millorar la situació en què es troben les persones de la residència i les pròpies instal•lacions. I per
aquest motiu aportarem material sanitari bàsic, ortopèdic i millorarem les instal·lacions.

Aquest any 2017 hem començat a consolidar el pla
formatiu dels voluntaris de l’EREC. Aquest es
divideix en 3 grans blocs:
Per una banda tenim els mòduls de la formació
obligatòria. Al primer d’ells expliquem el
funcionament bàsic de l’ONG i l’EREC, i s’imparteix
al nostre centre de La Vagoneta. Aquest any n’hem
fet 3 edicions, i és l’únic mòdul per on passen tots
els membres de l’EREC de manera obligatòria. Els
dos següents van destinats a tots aquells voluntaris
que volen ser expatriats a algun projecte: el Sanitari Bàsic i el de Logística en Emergències. Aquest últim
encara no s’està impartint, però esperem poder-lo oferir a partir de principis d’aquest proper 2018. Els
següents mòduls ja van destinats únicament a l’Equip de Rescat: els dos mòduls de Rescat Vertical, que
aquest any hem realitzat a les escletxes del Papiol; el de Construcció, realitzat a les instal•lacions de
l’ISPC, i el de Sanitari Avançat del qual s’han fet dues edicions.
Per altra banda tenim la formació voluntària, incrementada de manera molt notable aquest últim any.
Dins d’aquest bloc tenim la formació de Primers auxilis psicològics, impartit pel Joan Beteta, psicòleg
del GEM de Bombers Generalitat; la de Primers auxilis a gossos de rescat, impartit per l’ACEC; i un seguit
de cursos sanitaris impartits per infermers de vàries especialitats (Triatge en AMV, Atenció pediàtrica,
Malalties infeccioses,...). Alhora, diferents voluntaris del grup de rescat s’han format en Rescats en llocs
de difícil accés i en matèria BREC en diferents cursos externs.
Per acabar tenim la formació especialitzada, aquella exclusiva pels col•lectius de sanitaris i guies canins,
i que us detallem a continuació.

UNITAT CANINA
L’Equip de Rescat i Emergències de
Catalunya (EREC), com a projecte
d’ASL des de l’any 2011, està en
constant formació i evolució. Aquest
2017 hem apostat fort per la creació
de la Unitat Canina. Tot i no estar
encara operativa, s’està treballant de
valent per tirar endavant aquest equip. Actualment està conformat per 8 binomis de gos i guia, que
s’estan entrenant de valent sota la direcció de Miguel de Prado, membre de la Asociación Nacional de
Grupos de Perro de Salvamento.
El Blai, el Dòlar, la Lali, el Rob, la Sura, la Lyra i el Jambo són els protagonistes d’aquesta gran tasca que
permetrà la recerca de persones sepultades en cas de terratrèmol, entre d’altres difícils situacions.

ACTIVITATS A CATALUNYA
CURSA DE BOMBERS
Acció Solidària i Logística va prendre part, aquest darrer
any 2017, a la Cursa de Bombers de Barcelona. Això ha
estat possible gràcies a un acord amb l’empresa Seven
Mila, l’organitzadora de l’esdeveniment. Tot i que la nostra
participació es requeria principalment el dia de la cursa,
durant un parell de dies, vam col•locar un stand a la Fira
del Corredor a l´estadi de Montjuic, on vam poder donar a
conèixer a tots els corredors els nostres projectes.
Tanmateix, el paper important el vàrem tenir el dia de la cursa. La nostra tasca consistia a recollir els
anomenats xips “blancs” i en vam aconseguir 2.500. Això, va ser possible gràcies a la col•laboració de
molts voluntaris, tant d’ASL com de l’escola Pàlcam. Sense el seu esforç i organització no hagués estat
possible i n’estem tots molt agraïts.
Al 2018 la Cursa Bombers de Barcelona es celebrarà el dia 22 d´abril i enguany compleix 20 anys. La data
és molt senyalada, un dia abans de Sant Jordi, cosa que la fa més especial i vistosa. Per aquest motiu, i
tornant a tenir l’honor de recollir els xips “solidaris”, aprofitem per convidar-vos a l’esdeveniment.

CORREM PER UNA BONA CAUSA
El 12 de febrer i 11 de març de 2017 varis membres d’ASL van córrer la Mitja Marató i la Mataró de
Barcelona per una causa solidària: abastir d'aigua potable la població de Mairie des Cayes-Jacmel, a Haití.
Un total de 14 corredors i corredores van superar una doble
fita, l’esportiva i la solidària, ja que van haver de recaptar
1.000€ cadascú com a aportació al projecte a través de la
plataforma migranodearena.
Haití és el país més pobre d'Amèrica. Té una esperança de
vida de poc més de 60 anys, uns nivells altíssims de VIH i,
des de l'any 2010, un brot de còlera, intermitent, que
s’havia cobrat prop de 9.000 vides. Amb el pas de l’huracà
Matthew a l’octubre de 2016, l’expansió de la malaltia es
va potenciar. Per aquest motiu vam centrar la nostra tasca
en proveir d’aigua potable a una població greument
afectada pel pas de l’huracà. Vam adquirir una planta
potabilitzadora i vam poder-la instal•lar a primers d’any. Se’ns dubte no hagués estat possible sense el
recolzament dels nostres corredors i corredores. Gràcies!

URBAN DISPLAY
El 6 i 7 de maig de 2017, a la ciutat de Cornellà, es va organitzar una nova edició del Campionat d’Espanya
de Hip-Hop, dins del Festival Urban Display. ASL va ser-hi present informant a la gent interessada i venent
alguns dels productes solidaris de què disposem per col•laborar amb nosaltres.
Al final dels dos dies d’actuacions, els organitzadors ens varen fer una donació econòmica per als nostres
projectes, cosa que els agraïm infinitament i els felicitem perquè l’espectacle va ser tot un èxit.

AGRAÏMENTS

UN ANY MÉS, GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!
Casanova Foto
Migranodearena
Farmàcia Selva de Ripollet
Bar Makinavaja
Bombers Solidaris
Càmping Platja Vilanova
Ruido Photo
Clownia
Bombers de la Generalitat
Escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada
La Casa de Cultura de la Diputació de Girona
Escola Pàlcam
Seven Mila
Urban Display Campeonato de España
Fundación María Francisca de Roviralta
Escola la Llacuna
Dia del joglar
IES Santa Coloma de Farners
IES Montgròs
Grupo Puebla
Cal Segundet
Ampa Pla de l'Avella Cabrera de Mar
Banc farmacèutic
Hospital de Bellvitge
Fundació Privada Hospital de Puigcerdà
Grup Marcove
Universitat Pompeu Fabra
Restaurant Casa Palet del Centre comercial Glòries
Asociación Guanaminos Sin Fronteras
Servei d'Urgències Municipal de l'Ametlla de Mar (SUM)
Ambumedic service SL
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Teià
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

