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L’ASSOCIACIÓ GESTIÓ SOLIDÀRIA
L’Associació Gestió Solidària és una associació privada que es constitueix a l’empara de la Llei Orgànica 1/2002, del 22 de març i normes complementàries, amb
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, no tenint ànim de lucre.
Els fins de l’associació són:
a. Col·laborar aportant coneixement a les entitats anomenades del tercer sector,
dins de l’àmbit geogràfic estatal, mitjançant accions de suport a la gestió per
part de professionals que actuen solidàriament i sense rebre cap retribució.
Aquestes col·laboracions es portaran a terme principalment en els àmbits de:
recursos humans, marketing, estratègia empresarial, noves tecnologies i comunicació.
b. Qualsevol altra activitat que sigui necessària, convenient o que faciliti la millora
en la gestió organitzacional a les entitats del tercer sector.
Per tal d’assolir aquestes fites, l’associació realitzarà les següents activitats:
•

Facilitar que professionals de l’àmbit de la gestió empresarial puguin oferir de
manera altruista i per projectes concrets, accions de suport a la gestió, dins
del seu àmbit d’expertesa, a les entitats del tercer sector que ho demandin.

A data de tancament de l’exercici econòmic, té com a domicili social el carrer Tuset 23-25, 6è 8a de Barcelona, essent el seu codi d’identificació Fiscal G65912032
i el número de registre nacional d’Associacions el 603881.
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Em fa molta il·lusió escriure aquesta primera memòria,
la del nostre primer any d’existència!.
Gestió Solidària és un projecte molt important per a
tothom que hi participa, ens en sentim part, d’una manera intensa i compromesa. Se’m fa difícil dir a qui donaria les gràcies per tantes experiències en tan poc
temps, però evidentment a les meves amigues i companyes d’aventura sempre en
primer lloc: la Marta, la Yolanda, la Judit i la Rosa, sense elles res hauria estat real,
i no hauria estat enriquidor.
He tingut la sort de conèixer i en alguns casos fer-me amiga de tota una colla de
Professionals Solidars@ que mai han tingut un no per resposta, que s’han esforçat
a col·laborar en projectes difícils i als quals han hagut de dedicar molt de temps i
esforços fora de les seves responsabilitats laborals i personals, és un luxe viatjar
per Gestió Solidària amb aquest col·lectiu.
Gràcies a les nostres expertes i experts per ser-hi, per donar suport i ser una part
representativa de l’Associació.
Les Empreses Amigues ens han ajudat molt a sostenir econòmicament l’Associació, amb el seu recolzament hem pogut fer coses que d’altra manera haurien estat
molt més difícils.
Evidentment Gestió Solidària no tindria sentit sense les Entitats que ens fan confiança, que ens volen conèixer i que repeteixen en veure la qualitat del nostre talent.
I també moltes gràcies a totes les persones que ens segueixen per les xarxes,
que van assistir al nostre esdeveniment anual i que ens donen suport de moltes
maneres.
El 2013 ha estat preciós i seguim amb més força que mai.

							Montse Pichot
							Presidenta
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ÒRGANS DE GOVERN
Junta directiva
Presidenta			
Montse Pichot Bou
Sots-Presidenta		
Rosa Castro Cabrera
Secretària			
Marta Badet de Mena
Tresorera			
Yolanda Portoles Ronda
Vocal				Judit Murlans Ferrando

5

MEMÒRIA 2013

XIFRES I PROJECTES
Les sòcies de Gestió Solidària són 5 i són els membres de la Junta Directiva.
Durant l’any 2013 hem assolit la xifra de 125 professionals solidaris i hem pogut
completar 9 projectes amb entitats del tercer sector.
Els projectes han estat els següents:
1.

ABD
Intervenció en un àmbit de conflicte i coaching

2. Intermon
Assessorament sobre organització interna
3. Fundació ADSIS
Mapa competencial de la plantilla
4. Implica’t
Assessorament de tipus legal
5. Artistas Diversos
Ajut per difondre el projecte
6. Fundació ACIDH
Millora en la captació de recursos
7.

La Taza Solidaria
Intervenció en l’àmbit del marketing

8. Fundació Tresc
Planificació estratègica

Empreses Amigues
L’any 2013 hem comptat amb:
•
•
•
•

UPCnet
Grupo Edebé
Bellera Abogados
LB Consultores

•
•
•

Axxon
Vidra associats
Penguin Random House.

Totes aquestes empreses donen suport a la idea i projecte de Gestió Solidària i
ens ajuden a anar avançant i a finançar-nos.
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
Compte de Pèrdues i Guanys 2013

INGRESSOS
1. Ingressos de l’actividad pròpia

4.316,00

a) Quotes d’associats i afiliats
72000000

350,00

QUOTES JUNTA DIRECTIVA

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

350,00
3.966,00

72300000

PATROCINI EMPRESA AMIGA

1.000,00

72310000

PATROCINI ESDEVENIMENTS CAIXAFORUM

2.966,00

DESPESES
Altres despeses de l’activitat

3.009,86

62200001

REP. I CONSERVACIÓ INFORMÀTICA

571,21

62300000

PROFESSIONALS JURÍDICS

302,50

62300001

PROFESSIONALS ESDEVENIMENTS

181,50

62600000

SERV.BANCARIS I SIMILARS

62700000

PUBLICITAT

62700001

ESDEVENIMENTS CAIXAFORUM

62900000

CORREUS, IMPRESOS

62900001

MATERIAL OFICINA

109,80

63100000

ALTRES TRIBUTS

216,88

47,78
138,79

Resultats abans d’impostos

1.389,82
51,58

1.306,14

Impost sobre beneficis

0

RESULTAT DE L’EXERCICI

1.306,14

Balanç de Situació 2013

Actiu
Actiu corrent
Bancs

Total actiu

Passiu
1.671,74
1.671,74

1.671,74

Patrimonio net

1.671,74

Fons propis

365,60

Dotació fundacional

600,00

Excedents d’exercicis anteriors 2012

-234,40

Resultat de l’exercici

1.306,14

Total patrimoni net i passiu

1.671,74
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL
L’any 2013 ha estat un any de donar a conèixer Gestió Solidària.
Hem estat explicant el projecte a la Taula del Tercer Sector, ECAS, DINCAT i totes
les entitats amb les que hem treballat.
Hem realitzat un esdeveniment al CaixaForum de Barcelona el dia 4/7/13, en el
qual hem pogut presentar-nos en públic i gaudir de Speaktacular un espectacle-conferència que ens ha ajudat a omplir l’auditori i comptar amb 200 assistents.
Ha estat un gran èxit i hem pogut obtenir els recursos que ens calien per finançar-nos.
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