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1. Introducció
L’Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal (ASAV) és una entitat sense ànim de
lucre que es va crear al setembre de 2012 per impulsar el programa “Entre
Veïns Rubí-ASAV” que fins aquell moment portaven de manera conjunta
Fundació Clariana i l’Associació de Veïns Les Torres Rubí 2000.
A causa de la greu crisi econòmica, les persones que s’apropaven en busca
d’ajuda i suport no només eren residents del barri de Les Torres sinó de
qualsevol punt del municipi. Per aquest motiu es va crear ASAV, per poder fer
extensiva l’ajuda i suport a qualsevol ciutadà de la població de Rubí.
ASAV es va registrar al Registre d’Associacions de Barcelona amb data 25 de
setembre de 2012 amb el núm. 4866 i al Registre d’Entitats Ciutadanes de
l’Ajuntament de Rubí amb el núm. 355.

2. Objectius
D’acord amb els seus estatuts els objectius d’ASAV són:
a. Promoure l’acció comunitària i la solidaritat a favor de les persones en
situació o risc d’exclusió social.
b. Prestar de forma altruista acollida, acompanyament i ajudes per afavorir els
itineraris personals d’inserció laboral i social de persones sense o amb
escassos recursos.
c. Col·laborar amb els serveis socials de caràcter públic o d’altres entitats
sense afany de lucre en la prestació dels recursos i la universalització de les
prestacions a favor d’aquestes persones.
d. Divulgar i sensibilitzar la ciutadania en la cultura solidària activa.
e. Proposar en base a les pròpies experiències i anàlisis de les realitats socials
les solucions necessàries per a combatre les situacions d’exclusió.
f. Denunciar els posicionaments i comportaments incívics, segregadors,
racistes i sexistes, especialment quan afectin a persones marginals.
g. Formar els voluntaris i voluntàries així com els professionals de la inserció.
h. En general prendre qualsevol iniciativa, establir acords i convenis, o
promoure altres entitats o empreses sense ànim de lucre, que responguin a
les finalitats bàsiques de l’Associació.
i. Queda exclòs tot ànim de lucre.

3. Missió
Que el major nombre possible de veïns i veïnes puguin exercir el dret a tenir
una vida digna en la que puguin desenvolupar les seves capacitats i
potencialitats.
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4. La nostra activitat
Per assolir els nostres objectius, la nostra activitat es basa en la proximitat i en
la solidaritat.
S’estudia cas per cas i es pacta amb la persona els itineraris de cerca de
treball, s’analitzen les dificultats que van sorgint i es posa a disposició de la
persona una xarxa de contactes i recursos.
També s’organitzen uns plans de suport a través de:

Botiga
solidària

Inserció
laboral

Habitatge

4.1. Botiga Solidària
La Botiga Solidària és un espai que simula un supermercat normalitzat on es
troben articles bàsics d'alimentació i d'higiene personal i de la llar. Cadascun
d'aquests productes té el seu preu marcat equivalent al preu de mercat però en
una moneda fictícia a la qual anomenem "veïns ".
Els beneficiaris d'aquesta Botiga són aquelles persones derivades dels Serveis
Socials de l'Ajuntament de Rubí que, estant en un procés de recerca laboral i
participant dels programes d'inserció que pacten amb el personal tècnic aportat
per ASAV, tenen una necessitat bàsica no coberta amb aquests productes ja
que la seva situació social és precària per la falta d'ocupació i en moltes
ocasions també de xarxes familiars, socials, etc...
Un cop definits aquests pactes entre tècnic i usuari, se li assigna una quantitat
de "veïns" d'acord a la seva unitat familiar i es deriva a la Botiga on cada dilluns
podrà anar a "comprar" amb aquesta moneda que li serà lliurada al taller o en
el seu seguiment de recerca de feina.
Com els “veïns” no són acumulables, només es poden retirar aliments o articles
d’higiene personal a través de la quantitat que setmanalment es lliura i no es
podran retirar més aliments o articles fins la setmana següent. Això fa que
l’usuari administri la seva economia, donant prioritat al que realment necessita i
procurant així que no es perdi la capacitat d’administració dels recursos igual
que ho feia quan percebia un salari.
Els aliments i productes d’higiene de primera necessitat que es troben a la
Botiga provenen de:
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-

Banc d’Aliments Europeu.
Compres puntuals.
Recollides d’aliments organitzades per entitats, particulars, empreses...
en solidaritat amb ASAV.

L’any 2013 es van iniciar els contactes amb la Fundació Banc dels Aliments de
Barcelona per tal de poder ser entitat receptora dels aliments donats per
aquesta fundació. Això permetrà no només augmentar la quantitat d’aliments
sinó també la varietat i el nombre de persones ateses.
ASAV també forma part de la Taula d’entitats per a la inclusió social formada
per Frater Nadal, Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament de Rubí. A través d’aquesta
taula es col·labora en la gestió del repartiment d’aliments i altres productes
bàsics entre la població de Rubí que ho necessita.
La Botiga Solidària, situada al carrer Cervantes, 32, s'obre tots els dilluns de
16,30 a 19,30 h.

4.2. Foment de la búsqueda activa de feina
Comptar amb un lloc de treball és una prioritat fonamental en la recerca de
l'estabilitat econòmica i social de la persona, i per aquest motiu, es planteja la
inserció laboral com a eix conductor. Es destina a aquelles persones que
davant de la impossibilitat de trobar feina, perquè no compten amb els recursos
suficients o aquests estan esgotats, necessiten suport extern. Se'ls fa un
assessorament i acompanyament en el procés de cerca de feina, mitjançant un
seguiment exhaustiu i un compromís per part dels usuaris de destinar tots els
esforços possibles a la recerca d'una feina.
A més s’organitzen les següents activitats i tallers orientats a la recerca activa
de feina:

4.2.1. Taller Inserció Laboral Digital (TILD)
Mitjançant el TILD es busca conèixer i utilitzar, de la millor manera possible, les
eines i els usos d'Internet per a la recerca de feina així com una total autonomia
en la xarxa per a l'autoformació o l'accés als cursos gratuïts de diferents
plataformes per sectors.
El temari consta dels següents continguts:
- Alta de correu mitjançant la plataforma Google (Gmail).
- Confecció en línia del currículum.
- Altes en diferents plataformes de recerca de feina.
- Ús de les xarxes socials per a la recerca de feina.
- Com obtenir millor reputació i presència a la xarxa.
- Terceres eines i usos que poden facilitar la trobada d'ocupació.
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4.2.2. Taller Iniciació Digital (TID)
Taller gratuït per a usuaris de ASAV dedicat a aprendre i interactuar amb les
noves tecnologies des d'un nivell bàsic.

4.2.3. Taller de fabricació de sabons artesanals
Amb aquest taller es pretén que es puguin iniciar en activitats artesanals com
un principi d'autoajuda.
Els sabons elaborats es venen a les paradetes que l’entitat munta en diferents
esdeveniments del municipi. Amb els ingressos obtinguts es col·labora en el
sosteniment de la Botiga Solidària.

4.3. Habitatge
ASAV fa de mediador en la recerca d'habitatge entre les persones que
ofereixen un i els usuaris que el necessiten. Es tracta de connectar necessitats,
la majoria d’elles derivades dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí amb
caràcter d’urgència.

5.

Horts socials

L’any 2013 s’ha posat en marxa el projecte de “Creació d’horts socials a Can
Xercavins” .
Els objectius prioritaris d’aquest projecte són:
- Vessant d’inserció: crear ocupació per a col·lectius desafavorits com ara:
Persones en risc d’exclusió.
Persones amb discapacitats (en fases següents del projecte).
- Vessant social: contribuir a la minimització de la pobresa al nostre municipi,
mitjançant l’assignació d’horts socials per autoconsum per a persones amb
necessitats, però que a més, contribueixi a millorar la seva adaptació i
integració social.
Per tirar endavant aquest projecte Rubí d’Arrel, ASAV, Fundació Clariana i la
Cooperativa Tarpuna, SCCL han signat un protocol de col·laboració a través
del qual es defineixen les accions concretes de cadascuna de les parts per
afavorir una major incorporació de les persones amb risc d’exclusió social al
món laboral i promoure l’economia social, solidària i de proximitat.
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6. Resultats 2013
6.1. 1a acollida i Botiga Solidària
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril

Maig

Juny

Juliol-Agost

Setembre

Octubre
Novembre
Desembre

1a acollida
40 persones noves
amb 60 persones al
seu càrrec.
30 persones noves
amb 70 persones i
15 menors al seu
càrrec.
28 persones noves
amb 60 persones i
15 menors al seu
càrrec.
18 persones noves
amb 57 persones al
seu càrrec.
14 persones noves
amb 27 persones al
seu càrrec.
14 persones noves
amb 40 persones al
seu càrrec de les que
14 són menors.
45 persones noves
en 1a acollida amb
61 persones al seu
càrrec.

Persones
ateses
70 famílies.

27 famílies.

Botiga Solidària
Repartiment d’aliments
i articles neteja bàsics
2.500 kg d’aliments.
350 articles de neteja
personal.
1.400 kg d’aliments.
300 articles de neteja
peresonal.

26 famílies.

1.400 kg d’aliments.
250 articles de neteja
personal.

26 famílies.

1.350 kg d’aliments.
182 articles de neteja
personal.
2.150 kg d’aliments.
450 articles de neteja
personal.
1.410 kg d’aliments.
270 articles de neteja
personal.

60 famílies

26 famílies.

88 famílies.

3.810 kilos d’aliments.
580 articles de neteja
personal.

6.2. Tallers
Taller
Taller d’Inserció Laboral
Digital (TILD)
Taller d’Iniciació Digital (TID)
Taller de fabricació de
sabons artesanals

Horari
Dilluns de 10,00 a 12,00 h

Nombre assistents
229 persones.

Dimecres de 10,00 a 11,00 h
Dos dimarts i dimecres al 5 tallers amb 7
mes
persones per taller.

6.3. Habitatge
Durant l’any 2013 hi ha hagut demanda de 2 per setmana.
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7. Activitats 2013
7.1. Relació d’activitats durant l’any 2013
Sant Jordi
Setmana del Sóc Solidari
(del 31 de maig al 08 de juny)
Mercat Municipal
(6, 7 i 8 de juny)
Botiga al carrer
(15 de juny)
Festa Major
1a Nit Oberta del Comerç
(19 de juliol de 2013)
Fira del Joc i de l’Esport
(14 de setembre 2013)
Duet Esports Rubí
(10 i 11 de desembre)
Fira de Nadal
20, 21 i 22 desembre

Paradeta per a la venda de sabons i difusió de
l’entitat.
Paradetes per a la venda de sabons i per a la
difusió de l’entitat.
El Mercat Municipal ens va cedir una parada per a
la venda de sabons i difusió de l’entitat.
Paradeta per a la venda de sabons i difusió de
l’entitat.
Paradeta per difusió.
Paradeta per a la venda de sabons i difusió de
l’entitat.
Taller infantil de màscares.
Xerrades informatives.
Paradeta per venda de sabons i bijuteria donada
per Núria Esteve (artesana) i difusió de l’entitat.

7.2. Recollides d’aliments
Grup Fotogràfic El Gra
(Febrer 2013)
Festa del barri de Ca n’Oriol
(del 31 de maig al 02 de juny)
Supermercat
Tilsun
(franquícia de Supermercats
SUMA)
1r recapte d’aliments a Rubí
(15 de juny 2013):

Caminada nocturna
(04 d’octubre de 2013)
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170 litres de llet.
Els veïns de Ca n’Oriol van organitzar una recollida
d’aliments
Donació de 70 kg d’aliments, la majoria llet.

L'Ajuntament de Rubí, juntament amb les entitats
de la Taula d'entitats per a la inclusió social
formada per Frater Nadal, Càritas, ASAV i Creu
Roja, van organitzar la primera recollida d'aliments
a Rubí. Es van recollir 2.130 kg d'aliments de
primera necessitat i van ser repartits entre aquestes
entitats que són les que gestionen el repartiment
entre la població de Rubí que ho necessita.
Organitzada per diferents entitats del municipi, es
van recaptar 706,00€ i més de 200kg d’aliments per
a la Taula d’entitats per la inclusió social de Rubí.
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Obra de teatre “El somni El Grup de Teatre Corimbo amb motiu del seu 30è
d’una nit d’estiu”
aniversari va representar aquesta obra amb fins
(19 d’octubre de 2013)
solidaris. Aquells espectadors que portaven
aliments tenien un descompte d'un 50% de
l'entrada.
Es van recollir 460 kg d'aliments i 160 productes
d'higiene personal.
2n recapte d’aliments a Rubí
Igual que el primer, organitzat per l'Ajuntament i les
entitats de la Taula d'entitats per a la inclusió social:
(19 d’octubre de 2013)
es van recollir 2.800 kg d'aliments de primera
necessitat a repartir entre les entitats.
25è aniversari de la CGT- Concert de swing a benefici d’ASAV ja que part del
FGC
que es va recaptar es va destinar a la Botiga
(26 d’octubre de 2013)
Solidària.
Castanyada de Ca N’Oriol
277 kg d’aliments i productes d’higiene de primera
(27, 28 i 31 d’octubre)
necessitat. Concretament, es van recollir 99,6 kg
d’aliments, sobretot llet, macarrons, llegums i arròs.
AV Plana de Can Bertran
200 kg.
(Octubre)
Gran Recapte d’Aliments
Del total recollit a Rubí, 1.200 kg es van entregar a
ASAV que també va participar de manera activa en
(29 i 30 de novembre)
aquest esdeveniment.
AV 25 Setembre
Recollida d’aliments a l’Escola 25 Setembre i a
l’INS Torrent dels Alous: 100 kg.
(Novembre 2013)
Recollida d’aliments per a la Taula d'entitats per a
Cross Rubí
la inclusió social: 250 kg.
(15 de desembre de 2013)
Duet Esports Rubí
190 kg.
(Del 12 al 30 de desembre)
AV La Plana del Castell
40 kg.
(15 de desembre de 2013)
AMPA Pau Casals
50 kg.
(19 de desembre de 2013)
IES La Serreta
300 kg.
20.12.2013
AV Les Torres Rubí 2000
Xocolatada infantil amb recollida d’aliments: 40 kg
(21.12.2013)
Club Boxeo Rubí
Jornada de portes obertes amb recollida d’aliments:
80 kg.
(22.12.2013)
Recollida d’aliments de Nadal per a la Taula
Ràdio Rubí
d’entitats per a la inclusió social: 200 kg.
(Desembre 2013)

7.3. Altres recollides
Concert de “Jurassic Band” El grup Jurassic Band va organitzar un concert del
(12 de juliol 2013)
quel part de la recaptació va ser per ASAV.
Unión Extremeña
Recollida de joguines.
(03 de gener de 2014)
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CGT
(03 de gener de 2014)
Món Menut

Concert solidari amb recollida de joguines.
Roba

8. Voluntariat
Tenim 17 voluntaris de forma continuada i 45 de forma esporàdica.

9.

Difusió

S’ha
posat
en
marxa
la
https://www.facebook.com/asavrubisolidari

pàgina

en

facebook:

El web de l’entitat està actualment en construcció: http://asavrubi.org/
S’ha elaborat un nou tríptic amb informació de l’entitat.

10. Col·laboracions econòmiques
10 .1 Donacions
Empresa / Entitat
AV Ca n’Oriol
Escola 25 Setembre

Donació
100,00 €
L’Escola va repartir el resultat de la venda del llibre
“Educació i cultura” entre 3 projectes solidaris. La
donació a ASAV va ser de 1.000,00€.
Benzinera Energètics
Aquesta empresa ens fa donació de part dels
beneficis obtinguts a les benzineres situades al PI
Can Jardí i a la Ctra. de Terrassa. Durant l’any
2013 ha estat un total de: 4.493,00€
ERC
300,00 €
B. Braun Medical, SA
El 27 d’agost de 2013 es signa un conveni de
col·laboració amb l’empresa B. Braun Medical, SA
amb l’objectiu de mantenir-lo durant el 2014.
Durant el 2013 la donació ha estat de:
- Setembre: 2.500,00 €
- Desembre: 2.500,00 €
Casal Catalano Cubano José 1.000,00 €
Martí
Treballadors
empresa
B. 2.380,00 €
Braun Medical, SA
Donacions periòdiques de 550,00 €
col·laboradors
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10. 2. Subvencions
Subvenció Ajuntament de Rubí: 15.691,26 €

10. 3. Teaming
Al novembre de 2013 es va posar en marxa un nou sistema de captació de fons
per a la Botiga Solidària a través de la plataforma Teaming .
Teaming és una iniciativa solidària que va néixer l’any 1998 i que ajuda a
persones que ho necessiten a través de microdonacions d’1€ al mes.
Què cal fer?
-

Entrar a: www.teaming.net/entreveinsrubi-asav/invite
Unir-se al grup registrant-se.
Cal donar un número de compte o de targeta perquè s’efectuï el
descompte mensual
Només cal registrar-se una vegada.
Entre l’1 i el 10 de cada mes es descomptarà l’euro.
Sense comissions, l’euro es destina íntegrament a la causa social.
Teaming acompleix amb tots els protocols de seguretat online.
Les donacions a través de Teaming tenen dret a desgravació fiscal.

Al tancar l’any, hi havia inscrits 5 teamers i s’havien recaptat 27,00 €.
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