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Benvolguts/des socis/es,

Teniu a mans la memòria  de projectes i activitats de l'ONG de l'any 2018.
Enguany hem millorat notablement la gestió econòmica, de secretaria, projectes, difusió 
i comunicació, mitjançant la incorporació de personal professional i eines més eficaces.

Acció Solidària i Logística hem realitzat importants projectes a Hondures i Senegal, hem 
començat activitats de cooperació al Nepal, i també voluntaris nostres han intervingut 
en emergències a Colòmbia i Guatemala.

El grup de voluntaris de resposta en emergències de l'ONG (EREC), continua en tasques 
d’adquisició d’eines, materials i formació, havent aconseguit disposar d’un grup nombrós 
de personal amb una alta qualificació professional de resposta.

Actualment continuem preparant les estructures de l'ONG per poder donar una resposta 
de cooperació ràpida, qualificada i eficaç, on tots vosaltres hi sou importants.

 
Seguim,

 

Agustí Pallarés Vaqué

President d’Acció Solidària i Logística

CARTA DEL PRESIDENT 



2018 2017
66.712,82 € 84.512,65 €
23.205,95 € 22.743,80 €
33.798,77 € 15.857,57 €
7.506,10 € 35.076,83 €

Devolució IVA 1.764,00 €
Altres ingressos 2.202,00 € 9.070,45 €

70.374,14 € 100.621,15 €
26.625,14 € 16.909,92 €
22.549,00 € 78.011,23 €

Subvencions altres entitats 21.200,00 € 5.700,00 €

TOTAL INGRESSOS ASL 2018 137.086,96 € 185.133,80 €

2018 2017

24.147,69 € 17.133,95 €
16.694,29 € 12.527,76 €
7.453,40 € 4.606,19 €

128.958,21 € 68.232,26 €

10.777,07 €
7.598,60 €
33.250,80 €

Hospital Ortopèdic (Nepal) 2.000,00 €
Viatge solidari Nepal 14.640,00 €
Postemergència Colòmbia 11.000,00 €
Postemergència Guatemala 5.126,08 €
Identificació projecte Uganda 2.786,26 €

25.999,40 €
Compra màquines potabilitzadores 15.780,00 €

23.454,61 € 44.352,82 €

352,62 € 487,39 €
525,16 € 1.156,78 €
825,00 €

12.544,17 € 13.037,99 €
4.754,64 € 5.289,53 €

48,78 € 40,00 €
440,13 € 19.647,05 €
982,20 € 674,90 €

2.981,91 € 4.019,18 €

TOTAL DESPESES ASL 2018 176.560,51 € 129.719,03 €

RESULTAT ANY 2018 -39.473,55 € 55.414,77 €

NOTA: El resultat negatiu de 2018 procedeix de les despeses de subvencions cobrades l'any 2017 i 
executades l'any 2018, per això ambdós balanços es compensen.

Seguretat social a càrrec ASL

Projectes
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Quotes socis 

Subvencions Ajuntaments
Subvencions Fons Català de Cooperació (FCCD)

Ingressos per campanyes o activitats no econòmiques
Donacions ASL

Ingressos propis

Subvencions

Personal

Despeses comuns

Primes d'assegurança

Altres despeses
Tributs

Sous i salaris

Compres materials per activitats
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Despeses transports

Serveis professionals independents
Serveis bancaris

Clínica Monterrey (Hondures)
CIS (Hondures)
Horts comunitaria Medina (Senegal)

Retorn fons emergència a Grècia (2017)

Devolucions quotes



Projecte: “Millora de la situació socioeconòmica de les dones 
de la Comunitat de Medina Boudialabou (Senegal)”

Al llarg de 2018 hem donat un impuls important a aquest 
projecte, gràcies a l’augment del finançament aconseguit i de 
la feina del nostre nou company al terreny, l’Adama Diémé, que 
ha potenciat  l’acompanyament i assessorament a les dones 
agricultores que treballen els tres perímetres agrícoles que 
contempla el projecte.

D’una banda, hem pogut finalitzar dos dels tres pous 
(“forages”), que funcionen amb energia solar, i hem reparat els 
generadors i bombes de què disposaven les dones prèviament. 
Així mateix, s’ha adquirit part dels materials i llavors 
necessàries per al cicle agrícola d’enguany. D’altra banda, hem 
començat amb un programa formatiu integral que permetrà a 

SENEGAL
PROJECTES INTERNACIONALS

HONDURES
Projecte: “Rehabilitació i ampliació del centre de salut
 de Monterrey (Hondures)”

Aquest 2018 hem pogut concloure la tercera i darrera fase 
del centre de salut Monterrey. Inicialment, com moltes de les 
infraestructures sanitàries del país, la clínica presentava una 
manca total d’inversió per part de les administracions públiques. 
El personal treballava confinat en un petit edifici, on les sales 
eren polivalents segons les necessitats del moment, fet que no 
permetia atendre a tothom en condicions mínimament òptimes.

Amb la col·laboració de la Municipalitat de Choloma, actualment 
es disposa d’una infraestructura de qualitat que permet atendre 
a nivell primari als 2.700 habitants de la Colònia Monterrey i 
rodalies. El centre compta amb dues sales de consulta, dues 

les dones millorar la producció, emmagatzemar-la, distribuir-
la i vendre-la o transformar-la. Creiem que tant important és 
saber produir, com saber com obtenir el màxim rendiment de la 
producció, si veritablement pretenem que esdevingui un actiu 
productiu òptim per a elles. Aquesta formació la continuarem al 
llarg de 2019.

Estem molt satisfets del nivell de motivació de les dones de les 
tres hortes, de la seva fortalesa, de la seva capacitat d’adaptació 
i de les seves ganes d’aprendre. I per això, mantindrem el 
compromís de seguir recolzant aquest projecte, fins al moment 
que elles estiguin prou apoderades per anar reproduint els 
cicles agrícoles eficientment de forma autònoma.

sales d’espera, àrea de nebulització, sala d’hospitalització, sala 
polivalent, recepció, un àrea de farmàcia-magatzem, una oficina 
per al promotor social, un espai de descans per al personal i 
banys.

Creiem fermament que el dret a una atenció sanitària de qualitat 
ha de ser accessible per a tothom, i per això, actualment s’estan 
oferint nous serveis que no s’estaven prestant (odontologia, 
laboratori i hospitalització de pacients), es compta amb més 
personal assignat a la clínica i s’atén durant una franja horària 
més àmplia. Amb tot, el projecte sens dubte ha contribuït a una 
millora de la qualitat de vida de les persones de Monterrey i de 
les colònies veïnes.



Durant  2018 el personal voluntari d’ASL ha participat en 
diferents esdeveniments que ens ajuden a visibilitzar la nostra 
feina, a donar a conèixer la realitat dels països on treballem i 
a recaptar fons per poder seguir aportant el nostre granet de 
sorra.

Enguany hem tornat a participar a la Zurich Marató de 
Barcelona el dia 11 de març, a la Cursa de Bombers realitzada 
el 22 d’abril (en la seva 20ª edició), al Festival de Hip Hop 
“Urban Display Irene Pallarès” els dies 5 i 6 de maig a Cornellà 
de Llobregat, a la IV edició de la Milla Nàutica el 17 de juny i a 
la Solidaritrail de la cursa Andorra Ultra Trail Vallnord el mes de 
juliol. Hem estat presents a les Fires de Solidaritat i Cooperació 
de Sant Pere de Ribes, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just 
Desvern, Sant Joan Despí i Barcelona (UPF i Tornacanviada) i 
hem realitzat exposicions i xerrades a centres cívics i escoles en 
diferents punts del territori català i valencià.
Cada petita activitat i temps que els i les voluntàries ens 
dediquen, serveix per poder continuar amb el nostre objectiu 
principal: contribuir a fer un món més just i equitatiu.               

PROJECTES INTERNACIONALS

NEPAL
Aquest 2018 ASL ha organitzat un viatge solidari a Nepal, de 16 
dies de durada en el que van participar 9 persones. L’objectiu 
ha estat donar a conèixer la feina feta en aquest país i crear un 
apropament a les participants cap al país i cap a Acció Solidària 
i Logística. 

Prèviament al viatge es va organitzar una campanya de 
recollida de material sanitari amb hospitals, CAP’s i farmàcies 
co·laboradores, i les participants del viatge van ajudar a 
classificar, organitzar i repartir-lo  entre els i les usuàries de 
l’Hospital Ortopèdic de Kathmandú, on ASL està desenvolupant 
un projecte. En aquesta visita, algunes de les participants, 
de formació sanitària i social, van poder identificar les 
carències higièniques, sanitàries i formatives del centre i de 
les treballadores, i actualment estem treballant per poder 
desenvolupar un projecte que afavoreixi la millora de les 
condicions de vida dels usuaris i usuàries d’aquest centre per 
persones amb diversitat funcional.

Durant el viatge també es va visitar el hostel de nens i nenes 
invidents d’Akkare Bazar, on es va repartir material educatiu i 
es va avaluar l’evolució del projecte. Així mateix, es va visitar 
l’orfenat de la Fundació Petit Món, amb qui ASL col•labora al 
Nepal des de fa temps.

Aquest viatge, a més de ser una experiència enriquidora per les 
participants, ha permès a ASL visibilitzar la tasca duta a terme, 
avaluar-ne els resultats i identificar noves propostes que durem 
a terme el proper 2019.

Les persones són qui mouen Acció Solidària i Logística, i per 
això, enguany volem homenatjar a tothom qui ho fa possible 
aportant el seu temps i/o recursos. GRÀCIES!!!

VOLUNTARIAT A CATALUNYA



PROJECTES D’EMERGÈNCIA / EREC 

PRIMER ANY D’EREC24
Des de juny d’aquest darrer any, EREC24 agafa el relleu de la tasca desenvolupada pel ja dissolt Comitè de Planificació BREC que 
tenia com a objectiu desenvolupar les bases per a tenir operatiu l’equip de rescat en intervencions USAR (Urban Search And Rescue, 
altrament dit BREC: Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas). Aquest Comitè BREC havia realitzat durant el 2017 
un important treball, establint procediments (activació, operatiu, magatzem,...), checklists, pressupostos, bases de dades, i altres.
Així doncs, a mitjans d’any el personal d’EREC24 ha començat a formar-se i a adquirir el compromís, entre d’altres, de seguir les 
diferents catàstrofes internacionals i, mitjançant guàrdies, assegurar l’activació del Grup de Rescat en un temps mínim, segons el 
previst i procedimentat.

INTERVENCIÓ DE L’EREC 
A GUATEMALA
El Volcán de Fuego, ubicat al centre sud de Guatemala, entre 
els límits departamentals de Chimaltenango, Escuintla i Saca-
tepéquez, va erupcionar la tarda del 3 de juny del 2018.

Una vegada el govern guatemalenc es va decidir a realitzar una 
crida internacional per rebre ajuda, es va pre-activar l’equip de 
rescat de l’EREC, arribant a terreny el 12 de juny. Es van mobi-
litzar quatre voluntaris amb l’objectiu d’estudiar les necessitats 
bàsiques a cobrir.

Un cop arribats a la zona afectada, es va establir una base 
d’operacions situada a 15 kilòmetres del mateix Volcán de Fuego 
i a 5 minuts de la denominada Zona Zero. Es va contactar amb 
el Grup Mexicà Topos Adrenalina Estrella, que ja feia uns quants 
dies que treballava a la Zona Zero, amb els quals es va crear un 
equip mixt per poder treballar conjuntament. 

Els primers dos dies van estar centrats exclusivament en tasques 
de recerca i recuperació de cadàvers i restes humanes, amb una 
estreta col·laboració amb les famílies que s’havien vist afectades 
per la lava i el flux piroclàstic, les quals anaven indicant les zones 
de les cases on trobar els seus familiars.

La part superior de les cases que havien quedat enterrades, 
quedaven cobertes per un parell de metres de cendra i aquesta 
s’havia de treure amb una retroexcavadora i, posteriorment, es 
treballava amb diferents estris com pics, cubs o pales planes per 
treure la resta de runa que quedava. Es realitzaven relleus de 

treball atès el desgast físic que suposava treballar tantes hores 
seguides i sobretot per la temperatura, la qual oscil·lava als 
100ºC.

Al llarg dels dos dies de treball, es van poder recuperar 7 cossos 
d’una mateixa família. Malauradament, el divendres 15 de 
juny, el govern de Guatemala va declarar la zona inhabitable, 
suspenent totes les tasques de recerca i recuperació de 
cadàvers, provocant així que totes les famílies afectades i 
organitzacions desplaçades haguessin d’abandonar la zona.  
Els següents dies es va realitzar un estudi d’albergs on 
s’allotjaven els afectats amb la finalitat de detectar totes 
aquelles necessitats que no quedaven cobertes.

Com a conclusió podem comentar que era la primera vegada 
que l’EREC treballava en fase de rescat, fet que ha generat tot un 
seguit de propostes de millores en els àmbits logístics i operatius 
per pròxims casos futurs.



POTABILITZADORA A COLÒMBIA
Durant aquest 2018 l´EREC també ha portat a terme un pro-
jecte de potabilització d´aigües a Mocoa, regió del Putumayo 
colombià.

L´any 2017 arran de les esllavissades i inundacions que es van 
produir,  la Comunitat Inga Musurrunakuna es va veure forçada a 
desplaçar-se per trobar noves terres on assentar-se. El nou as-
sentament tenia algunes deficiències, entre elles i especialment 
el subministrament d’aigua potable. Estaven patint diferents 
problemes intestinals, entre d’altres, com a conseqüència de
 l’utilització de la aigua no potable.
En la visita del Fons Català a Mocoa es va detectar aquest pro-
blema i en virtut del conveni de col·laboració que té amb ASL a 
través del seu equip EREC l’activa per donar solució a la comuni-

PRIMER SIMULACRE EREC
Diumenge 5 de maig es va realitzar el primer simulacre de 
recerca i rescat en estructures col·lapsades de l’equip EREC. Es 
va simular una activació de dos equips lleugers EREC per a una 
actuació en fase rescat poques hores després d’un terratrèmol.

Aquest simulacre va ser extremadament realista, passant per a 
totes les etapes possibles que haurien d’enfrontar els voluntaris 
en cas d’intervenció: des de la simulació de l’avís d’incident, 
passant per l’activació de l’equip de seguiment EREC24, el 
desplaçament a la seu social, la monitorització de la situació 
per diferents canals, la configuració de dos equips lleugers per 
a trasllat immediat a la zona 0, la preparació del material per 
a la seva expatriació, les revisions mèdiques de les persones 
voluntàries, el control de la documentació i la revisió d’EPI, 
el desplaçament a l’aeroport amb guies canins de l’ANGPS, 
el muntatge de la base d’operacions, l’assignació de zones 
d’actuació, el marcatge de perills, les classificacions estructurals i 
fins a la recerca de víctimes. 

Aquest darrer pas va comptar amb l’efectiva feina dels gossos 
i guies canins. La col·laboració i coordinació entre el grup 
EREC i ANGPS (Asociación Nacional de Grupos de Perros de 
Salvamento) va ser molt satisfactòria.

Finalitzades totes aquestes etapes, es va acabar tal i com 
s’acabaria en una situació d’emergència real: desmobilitzant i 
amb el retorn de les persones voluntàries a casa, tot comptant 
amb la fase de post-missió (recepció material, revisions 
mèdiques, dbriefings psicològics, informes d’actuació, etc.).

PROJECTES D’EMERGÈNCIA / EREC 

tat amb la instal·lació d´una planta potabilitzadora d’aigua. 
Aquest projecte s’ha desenvolupat en dues fases: la primera a 
l´abril i la segona a l’octubre. A la primera no es va poder enviar 
la màquina potabilitzadora degut a multitud de problemes 
burocràtics que van ocórrer amb la duana colombiana. Es va 
decidir fer un gir al projecte amb la ferma voluntat de finalitzar-
lo i es va comprar una altra màquina a Colòmbia. Això va ser tot 
un encert i el projecte s´ha pogut acabar amb èxit, la Comunitat 
Inga ja té aigua potable en el seu nou assentament i l’equip EREC 
va tornar sa i estalvi a casa.

És el segon projecte de potabilització que fem i serà de ben segur 
una branca que haurà de créixer en els pròxims anys a la nostra 
ONG.



AGRAÏMENTS 
Ajuntament d’ Abrera
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Platja d’ Aro
Ajuntament del’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Castellbisbal
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
ANGPS (Asociación Nacional de Grupos del Perro de Salvamento)
PRECAT (Hormigones Prefabricados de Catalunya, S.L.)
Bomberos Municipales Departamentales Santa Lucía Milpas Altas
Topos Adrenalina (Mèxic)
C.S.P.H. Centre formació
Bombers de Barcelona
Bombers de la Generalitat
Bombers Solidaris
Associació Cultural i Esportiva del Cos de Bombers de Barcelona
Grup d’ Art 94
Fundació Barceló
Fundación María Francisca de Roviralta
Fundació Pau Costa
Escola Natzaret d’ Esplugues de Llobregat
I.E.S. Montgros de Sant Pere de Ribes
AMPA Pla de l’Avella Cabrera de Mar
Universitat Pompeu Fabra
Seven Mila
Urban Display Campeonato de España – Irene Pallarés
Andorra Ultra Trail Vallnord
Transports Sanitaris de Catalunya
Davigel España, S.A.
Vallfirest Tecnologías Forestales
Farmàcies de Sant Pere de Ribes i les Roquetes: F. Arizcun
Sagués, F. Busquets, F. Miret Mestre, F. Gonzalvo, F. Anna Duran,
F. del Mercat, F. Ortopèdia Morera, F. Pascual.
Farmàcia Selva de Ripollet
Ambumedic service SL
Ruido Photo
Bar Makinavaja
Festival Clownia
Servei d’Urgències Municipal de l’Ametlla de Mar
AZUD Watertech
Restaurant Casa Palet del Centre Comercial Glòries
Herbolari Ment Natural de Cerdanyola


