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OBJECTIUS GESTIÓ SOLIDÀRIA
I FILOSOFIA
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
Parlar de l’ any 2015 és parlar de l’esclat real de Gestió
Solidària, hem treballat molt però sobretot hem estat,
molt i molt útils a moltes entitats.
Sempre hem dit que la nostra fita no es pot mesurar en quantitats i així ha de ser,
però és inevitable revisar el nombre de projectes portats a terme aquest any i obrir
els ulls amb sorpresa i alegria.
Continuem el nostre camí endavant, sense cap desmesura amb molta humilitat i
sobretot orientats a la màxima eficàcia, és aquest l’ esperit de la nostra essència,
allò que ens orienta cap al futur.
Quan de tant en tant i admirat per tot el que fem sense que es noti, algú ens diu
i per què no us feu més promoció? per un moment penso, “potser té raó” però
després amb reflexió segueixo dient, nosaltres no estem per fer-nos visibles, estem per fer feina.
Volem fer més feina, som més de 170 professionals solidaris@ compromesos i
generosos i sabem que els canvis importants els fan les persones amb actes quotidians i poc pretensiosos.
Moltes gràcies per fer possible que seguim fent la nostra tasca.

							Montse Pichot
							Presidenta
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ÒRGANS DE GOVERN
JUNTA DIRECTIVA
La Junta de Gestió Solidària al 2015 està composada per 5 membres.
Montse Pichot		
Marta Badet		
Albert Fernández
Jordi Galli		
Consol Ibáñez		
Judit Murlans		
Joan Plans		
Yolanda Portoles
Alícia Roca		

Presidenta
Secretària
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Tresorera
Vocal

La forma d’ organitzar-se l’associació es basa en reunions mensuals, malgrat treballem de manera col.laborativa i en comunicació permanent.
L’ Assemblea Anual de socis la vàrem celebrar el 27 de març del 2015.
Som un grup d’amics que pensem que posem un granet de sorra per millorar el
nostre món i fer un futur millor per a les nostres filles i fills.
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ELS I LES EXPERTES
Gestió Solidària compta amb un equip de professionals que ens ajuden i assessoren sempre que ho necessitem, aporten expertesa en diferents àmbits i són
persones que donen total suport als objectius de Gestió Solidària.
El nostre equip d’experts:
Quim Arpí		
Soci i Director General d’Axxon
Mercedes Bellera
Directora de Bellera Abogados
Montse Herrera
Consultora artesana en innovació en desenvolupament de
			persones i organitzacions.
Rosa Masriera		
Gerent de Fundació Esclerosis Múltiple
Teresa Miralles		
Directora de Vidra Associats
Norbert Monfort
Consultor y formador
Marta Obdúlia		
Gerent de la Federació ECOM
Marta Palomares
Adjunta a Direcció general i assessora pedagògica de
			
l’Editorial Edebé en el camp internacional.
Mònica Queralt		
Consultora y Presidenta de Kiakahart
Clara Rosàs		
Gerent Federació Catalana d’entitats contra el càncer (FECEC)
Núria Treserras		
Expertesa en Discapacitat intel·lectual, recursos i serveis.
Jovita Latorre		
Directora d’ Optima Business Consulting
Xavier Plana		
Consultor d’empreses, coach i formador especialitzat en
			habilitats directives.
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Durant l’any 2015 hem participat en 59 projectes amb 25 entitats del Tercer Sector, enmarcats dins els següents àmbits:
Empenedoria social: 3 projectes que han ajudat a 2 entitats de nova creació a
iniciar les seves activitats.
Anàlisi econòmic i estudis financers: 2 projectes.
Elaboració del pla estratègic: 10 projectes que han culminat en una planificació
estratègica que permetrà orientar el futur de manera més enfocada amb objectius.
Plans comercials i marketing: 6 projectes que han ajudat a les entitats a fer visibles i viables els seus objectius.
Conferències: hem realitzat 2 conferències per dinamitzar actes de les entitats i
col·laborat en l’organització de 2 actes pròpiament.
Fundraising: hem participat en 3 accions de Fundraising per tal d’ajudar a recaptar fons.
Formació de persones: hem dissenyat i implementat 2 accions de formació interna.
Gestió del Recursos Humans: hem participat en 3 projectes dins l’àmbit de la gestió dels recursos humans, especialment en gestió per competències.
Disseny i imatge: hem acompanyat a 3 entitats en processos de canvi d’imatge
corporativa o ajudant-los en accions individuals.
Gestió TIC: hem col.laborat en 4 projectes tecnològics.
Legal Solidari: el nostre equip d’advocats solidaris ha participat en 16 projectes i
consultes.
Coaching Social: els nostres coach han participat en 3 programes de coaching
individual.
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PROJECTES
Hem fet projectes en diversos àmbits però tots tenen en comú ajudar a la millora
de la gestió interna de les entitats.
Com ara,
Plans de comunicació: a nivell intern, és a dir, per a millorar i estructurar la comunicació interna de l’entitat, però també a nivell extern, és a dir, dissenyant una
estratègia comunicativa per a la societat i els actors implicats en l’entitat.
Disseny i imatge: un cop estructurats els objectius comunicatius hem participat en
el disseny, i a cops en canvis radicals de la imatge corporativa de l’entitat, ja que
era molt més adient als nous objectius plantejats.
Disseny d’estratègia corporativa: la millor manera d’estructurar una organització
és saber on ets per poder fer un camí cap a on vols anar i veure com es pot fer
i quins recursos calen. Tot això acompanyat per objectius temporals i accions
mesurables.
Aquesta és la metodologia seguida en els plans estratègics en els quals hem participat.
Consultoria TIC: hem col·laborat a decidir la millor tecnologia i a optimitzar els
processos que la precedeixen per tal de fer molt més eficient l’ús de les eines TIC.
Coaching Social: el coaching entès com una eina d’ajuda per a les persones que
treballen a les entitats ha esdevingut una oportunitat de canvi que ha millorat la
motivació i l’empoderament de les persones.
Legal Solidari: hem aportat moltes solucions de tipus legal a preguntes i dubtes
que tenien les entitats en àmbits del dret molt diversos.
Recursos humans: l’expertesa aplicada a la gestió de les persones ha fet que
treballéssim al costat dels equips interns en projectes com la gestió per competències o en estudis de gènere.
Formació: els nostres formadors molt qualificats han participat en sessions de
treball col.lectives per millorar competències i formar en habilitats.
Conferències: hem dinamitzat sessions de treball i reunions amb conferències de
primer nivell, portades a terme amb passió i compromís.
I tot això ho hem assolit tots junts, participant d’aquest projecte que ens fa forts i
ens ajuda a ser millors.
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ELS I LES PROFESSIONALS SOLIDARIS
L’any 2015 han intervingut 62 Professionals Solidaris en els nostres projectes.
Els perfils són diversos però si en fem un resum, destacaríem:
Enginyers, Psicòlegs, Advocats, Economistes, Dissenyadors, Experts en Comunicació, Conferenciants i Experts en diversos àmbits dels recursos humans.

LES ENTITATS AMB LES QUE HEM
TREBALLAT
Hem treballat amb 25 entitats diferents i de totes n’hem après molt, totes ens han
aportat noves experiències i ens han permès entrar en un món que no coneixíem.
Moltes gràcies per fer-nos confiança.
•

FECEC

•

Aninath

•

Comkedem

•

Ladd

•

Fundació Tallers

•

Averlasailas

•

Pequitos

•

Fem

•

Aspid

•

Ictus

•

Aprenem

•

Comptal

•

Jeroni de Moragas

•

Pont del Dragó

•

Espína Bífida

•

APPCAT

•

Ecom

•

Sínia

•

Predegent

•

Fecamm

•

Hope

•

CEM

•

Impliquem-nos

•

Fundació Friends

•

Escola Vicenciana
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LES EMPRESES AMIGUES
Les empreses amigues donen suport a l’ associació amb una aportació anual o bé
en serveis interns. El seu ajut és indispensable per seguir endavant amb la nostra
tasca.
Les empreses amigues que ens han acompanyat al 2015, han estat:
•

AVESEDARI

•

AXXON

•

LB CONSULTORES

•

LID EDITORIAL

•

LEAD TO CHANGE

•

GLIFING

•

GRUPO EDEBÉ

•

PENGUIN RANDOM HOUSE

•

SÍNIA CENTRE OCUPACIONAL

•

SIS COSES IMPOSSIBLES

•

TPTYPE
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
Compte de Pèrdues i Guanys 2015
1. Import net de la xifra de negoci

0,00

5. Altres ingressos d'explotació

4.060,00

7. Altres despeses d'explotació

-2.341,86

A) RESULTAT EXPLOTACIÓ

1.718,14

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

1.718,14

D) RESULTAT DE L’EXERCICI

1.718,14
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BALANÇ DE SITUACIÓ 2014

ACTIU
B) ACTIU CORRENT
VII. Efectiu altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+ B)

2.669,85
2.669,85

2.669,85

PASSIU
A) PATRIMONI NET

2.609,85

A-1) Fons propis

2.609,85

l. Dotació Fundacional / Fons social

600,00

1. Dotació Fundacional / Fons social

600,00

100 Dotació Fundacional

600,00

III. Excedents d’exercicis anteriors
120 Remanent
121 Excedents neg. exerc. ant.
VII. Resultat de l’exercici

C) PASSIU CORRENT

291,71
1.306,14
-1.014,43
1.718,14

60,00

V. Creditors comercials i altres etes. a pagar

60,00

2. Altres creditors

60,00

475 HP, ACREED. Conceptes fiscals

60,00

TOTAL PATROMONI NET I PASSIU (A+ B + C)

2.669,85
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