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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
L'any 2016 el veig com un any en el qual hem funcionat
d'una manera absolutament “normal”. Em sembla curiós que per a mi aquesta sigui la conclusió a molt d'esforç de moltes persones,
però ho sento així.
Que sigui normal que persones que tenen feines complexes i molt exigents, diguin
“sí, jo vull participar en aquest projecte solidari" i ho diguin sempre. Que sigui normal que les entitats socials que ens fan confiança, ens demanin recolzament de
manera molt continuada perquè saben que trobaran el que els cal i que ho farem
molt bé, també s'ha fet normal.
I el que destaco com a element de normalitat total és que seguim sent humils i
discrets en la importància i volum de tots els projectes de gestionem.
És senzillament fantàstic que no calgui que ens diguin que som molt solidaris i
molt compromesos, perquè la solidaritat i el compromís de veritat es practica de
manera normal, que és la manera més autèntica de fer-ho.
Un any més, moltes gràcies a la gran família de Gestió Solidària, totes les persones són molt importants. Per això és del tot normal que es comprometin tant.

							Montse Pichot
							Presidenta
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ÒRGANS DE GOVERN
JUNTA DIRECTIVA
La Junta de Gestió Solidària al 2016 està composada per 9 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 2 de febrer del 2016.
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
Consultora artesana en innovació en desenvolupament de
Montse Herrera
			persones i organitzacions.
Rosa Masriera		
Gerent de Fundació Esclerosis Múltiple
Teresa Miralles		
Directora de Vidra Associats
Consultor y formador
Norbert Monfort
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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PROJECTES
LEGAL SOLIDARI: 7 projectes d’assessorament legal d’àmbit divers. Per primer
cop hem col.laborat en un projecte de Corporate Compliance.
COACHING SOCIAL: 1 projecte de desenvolupament de les habilitats de gestió de
persones de les entitats.

PROJECTES DE GESTIÓ PER ÀMBITS:
Anàlisi Financer: hem ajudat una entitat a organitzar internament el temes
econòmics i de costos per tal de poder
tenir les bases clares per poder iniciar
una bona planificació estratègica.

Projecte de reubicació: hem treballat
amb una entitat sota la filosofia de la
gestió de projectes per tal de planificar
les accions a portar a terme en fer un
canvi d’ubicació.

Millora de pàgina web (comunicació
externa): hem participat en dos projectes en els quals hem treballat la imatge
i el storytelling de les pàgines web per
tal de convertir-les en eines potents de
comunicació corporativa de les entitats.

Sinergies entre entitats: hem fet de facilitadors en un hotel d’entitats per tal
que puguin establir xarxes i col.laboracions més eficaces.

Disseny de Pla estratègic: hem iniciat
un projecte molt ambiciós de disseny
d’estratègia amb una federació d’entitats per tal de poder projectar els propers anys amb millors plantejaments i
més alineats amb els objectius.
Xarxes Socials (comunicació externa):
hem col.laborat amb una entitat que
s’ha trobat amb problemes amb una de
les xarxes socials.
Comunicació externa: aquest és un
àmbit en el qual ajudem entitats diverses ja que comunicar és molt més que
tenir un web, i a cops cal incidir també
en aspectes d’estratègia.

Marketing de projectes: hem alineat els
objectius de l’entitat utilitzant el marketing com a vertebrador de les accions a
dur a terme.
Gestió de processos de RRHH: hem
intervingut en una entitat que necessitava establir processos en l’àmbit dels
RRHH per poder prendre decisions
més enfocades i amb més operativitat.
Campanya anual social: hem col.laborat en el plantejament i disseny d’una
important campanya anual social d’
una de les entitats.
Traduccions i adaptacions de textos
en anglès: de manera habitual ajudem
diverses entitats a interpretar, traduir o
crear documents en anglès per als diferents àmbits de comunicació que utilitzen.
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Dinamització de grups: hem treballat
amb grups de voluntaris i de formadors
interns de les entitats per tal de millorar
les seves habilitats de gestió.
TIC: hem ajudat a millorar les eines utilitzades per les entitats en l’àmbit de
les TIC.

Formació per a voluntaris: hem desenvolupat estratègies formatives per a
formar voluntaris de les entitats per tal
d’incidir més directament en àmbits de
competències de les entitats
Imatge corporativa: hem treballat amb
entitats definint quina ha de ser la imatge corporativa adequada i amigable
amb el seus objectius.

TOTAL PROJECTES: 29

ELS I LES PROFESSIONALS SOLIDARIS
L’any 2016 han intervingut 21 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.
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LES ENTITATS AMB LES QUE HEM
TREBALLAT
Hem treballat amb 14 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

•

FUNDACIO EIR-EL NIU

•

LLIBRE SOLIDARI

•

•

ASS IMPLIQUEM-NOS

FUNDACIO HOSPITAL
SANT JAUME

•

FUNDACIO PRIVADA JERONI
DE MORAGAS

•

AJUDAM PREDEGENT

•

APRENEM

•

FEM

•

•

ECOM

FEDERACIO CATALANA
VOLUNTARIAT SOCIAL

•

ACDEM CET

•

LADD

•

COMKEDEM
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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 2016, han estat:
•

AVESEDARI

•

AXXON

•

LB CONSULTORES

•

GLIFING

•

GRUPO EDEBÉ

•

PENGUIN RANDOM HOUSE

•

SÍNIA CENTRE OCUPACIONAL

•

SIS COSES IMPOSSIBLES

•

TPTYPE
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INFORMACIÓ ECONÒMICA 2016
DEURE

EXERCICI 2016

DESPESES

EXERCICI 2015

2.527,24

2.341,86

4. Altres despeses d’explotació

2.527,24

2.341,86

622. JORDI CARRASCO

1.395,75

1.331,00

622. Zoho, CDmon...

596,98

116,45

623. Registre marca (Bartolome Briones)

444,96

0,00

11,50

140,25

0,00

551,65

78,05

0,00

631. Taxa marca

0,00

202,50

D) RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICIS)

0,00

1.718,14

626. Serveis bancaris i similars
627. Event, cafès...
629. Desplaçaments

HAVER

EXERCICI 2016

INGRESSOS

EXERCICI 2015

1.950,05

4.060,00

5. Altres ingressos d’explotació

1.950,05

4.060,00

740. Empresses amigues i entitats

1.950,00

4.060,00

778. Ingresos excepcionales (Paypal)

0,05

0,00

D) RESULTAT DE L’EXERCICI (PÉRDUES)

577,19

0,00

Saldo Banc (ING Direct) a 31.12.2016

2.123,16 €
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Tuset, 23-25, 6è 8a,
08006 Barcelona
Tel. 932 174 133
info@gestiosolidaria.org
www.gestiosolidaria.org
@GestioSolidaria

