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Missió, visió i objectius

Missió
Treballar per a donar qualitat de vida a les 
persones grans mitjançant projectes que 
promouen el voluntariat social entre els/les 
joves que estan en formació.

Visió

Ser un instrument de transformació social 
sent referents a crear sinergies 
intergeneracionals que validin i formin 
a les persones.

Objectius
. Millorar la qualitat de vida de la gent gran          

i la formació dels/les joves.
. Promoure sinergies intergeneracionals, el 

voluntariat social i la inclusió de la gent gran.
. Innovar. Recerca en les universitats. Formació   

i professionalitat del voluntariat.
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Carta de la presidenta

Barcelona, desembre de 2022

Benvolguts i benvolgudes socis, sòcies, amigues i amics 
d’ASTE, 

Vuit anys de treball ens han permès mantenir viu el 
projecte malgrat les restriccions de la pandèmia. El nostre 
repte per al 2022 ha estat tractar de recuperar la 
presencialitat i la totalitat de les activitats que fèiem abans 
del confinament. Sens dubte les relacions que promovem 
són més riques des del contacte directe. Partint d'aquesta 
premissa ens vam plantejar uns objectius i un pla estratègic 
que guiessin la nostra acció al llarg de l'any en les 4 línies 
que venim desenvolupant des de fa temps.

Les xifres novament a l'alça, 2.500 participants al llarg de 
l'any, confirmen que estem immerses en un corrent de 
participació social i que ja no hi ha marxa enrere. I que 
segueixi!

Amb aquesta memòria volem mostrar-vos com s'ha 
materialitzat el nostre esforç durant aquests mesos i 
demostrar-vos en quines accions es tradueix el vostre 
suport. 

Gràcies un any més pel vostre suport incondicional, 
esperem continuar comptant amb vosaltres.

Carmen Malet de Travy
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• El repte

• Els objectius

• El pla d’acció

• Els resultats

• Les xifres
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Recuperar la presencialitat 

i totes les activitats.

El repte



Els objectius

• Buscar més implicació

• Crear més consciència 

de participació 

• Donar contingut nou per 

a estimular i formar.



• Persones /
formació de l’equip, atenció als socis i sòcies, activació de participants joves

i majors, cerca de nous col·laboradors.

• Programes /
disseny, desenvolupament i valoració dels 5, en la seva majoria presencials: 

acompanyament, divertiment, autoestima, estimulació i formació.

• Comunicació /
difusió de la missió de l’entitat donant veu a la gent gran en diferents medis.

• Sostenibilitat /
Pressupost inicial de 54.000 € aconseguit a través de recursos propis

(quotes socials, esdeveniments, donatius) en un 23%, recursos privats 

en un 47% i recursos públics (Ajuntament, Diputació i Generalitat) en un 30%.

El pla d’acció: línies



1er. trimestre /   
 Persones: captació noves persones voluntàries i seguiment de les de l’any anterior.

 Sostenibilitat: presentació de sol·licituds de finançament públiques i privades.

 Comunicació: memòria i compte de resultats de l’any anterior.

2n. trimestre /   
 Persones: seguiment, valoració de l’acció. Assemblea anual de socis i sòcies.

 Programes: avaluació resultats del curs acadèmic.

 Comunicació: esdeveniment.

3er. trimestre /   
 Programes: disseny de les activitats del nou curs.

 Persones: inici captació voluntaris i voluntàries. Sessions informatives.

 Comunicació: difusió de l’entitat i convocatòries al voluntariat.

4rt. trimestre /   
 Persones: captació i seguiment de les persones voluntàries.

 Sostenibilitat: justificacions subvencions.

 Comunicació: esdeveniment.

El pla d’acció: calendari



2.500 participants

Els resultats: persones
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Els resultats: persones

2.500 participants

1.322 majors 1.178 joves

. en programes setmanals fixes:

170 75

. en accions trimestrals:

77 76

. en esdeveniments puntuals:

1.075 1.027



Els resultats: persones

20 residències i 12 universitats
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Les persones: equip humà

Junta 

Directiva  7

Equip tècnic

9 persones

58 socis i sòcies

1.178  joves i 1.322 persones grans



20 RESIDÈNCIES 12 UNIVERSITATS i ESCOLES DE FORMACIÓ

Les persones: convenis

Residència DomusVi Bonanova
Residència L’Eixample III

Germanetes dels Pobres

RESIDENCIAL

Villa Mena

RESIDÈNCIA AVIS EN FAMÍLIA

Residència L'Arboç

Facultat 

de Ciències 

de la Salut 

Facultat de Psicologia, 

Ciències de l’Educació 

y de l’Esport

Facultat de 

Comunicació

i Relacions Internacionals



col·laboracions

LUCÍA MENCOS - Comunicación

ARCHIVO FOTOGRÁFICO © Marta Echegaray Humet

MARTA ECHEGARAY HUMET - Diseño Gráfico

fotografía

Els resultats: persones
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ACOMPANYAMENT

setmanal

Individual

45 parelles 

intergeneracionals

Grupal

2 grups de passeig: 

2 voluntàries i 16 persones grans 

Els resultats: programes
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DIVERTIMENT / 3 campanyes, 7 esdeveniments

Els resultats: programes

Sant Jordi  - Dia Internacional de la Gent Gran  - Nadal

2.102 participants, joves i grans

11 residencies i 5 universitats 
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47 participants:

16 joves, 

2 universitats -UB i ESADE-

35 persones grans,

2 residències -DomusVi i Desert Sarrià-

AUTOESTIMA
Tallers de contes 

i d’expressió creativa

Els resultats: programes
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Els resultats: programes

90 participants:

16 joves 

74 persones grans

ESTIMULACIÓ

Sessions puntuals:

Art – Intervencions ràdio

Sessions setmanals:

Lectura – Smartbrain –

Informàtica – Hort – Pintura
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Els resultats: programes

FORMACIÓ

157 participants

72 joves i  85 persones grans

- 1 treball de fi de grau, UB.

- 6 connexions APS virtuals.

- 2 activitats presencials.

- Entrevistes històries de vida.
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Els resultats: programes

193 joves han rebut formació en sessions grupals 

o individuals sobre acció social i voluntariat.
FORMACIÓ /
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Indicadors de resultat: adequació als objectius i activitat, impacte.

Indicadors de gestió del procés i seguiment, adequació dels recursos.

valoració /

Els resultats: programes
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Resultats /

objectius i calendari complerts: 

2.500 participants, 95% satisfacció dels participants. 

Impacte mitjà.

Valoració: fonts de verificació

Gestió /

seguiment setmanal d’activitats, 

falta recursos humans en moments puntuals.

Els resultats: programes
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4 fires d’entitats

www.astebcn.org

3.355 visitants

339 seguidors/es

331 amics/gues

4 ofertes de voluntariat

FCVS

“Mi Aportación”

“Haces Falta”

Intranet en 10 universitats

Els resultats: comunicació
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Esdeveniment cultural /

De senectute

en el teatre Akademia.

Els resultats: comunicació

Presentació del llibre /

Ventanas a la infancia

en Biblioteca de la Facultat de Comunicació de la URL.



- Reunions trimestrals amb les 7 membres de la Junta Directiva.

- Assemblea General con socis i sòcies el mes de juliol.

Els resultats: comunicació



Els resultats: 8 patrocinadors

FUNDACIÓ 

INSTITUCIÓ 

JOSEFA MARESCH SERVET



Els resultats: el suport



Balanç de situació 2022

Associació Solidària amb la Tercera Edat de Barcelona, ASTE – NIF: G66455361

Període:  01-01-22 / 31-12-22

2022 2021

B) ACTIU CORRENT 24.818,51 6.702,07

VI. Efectiu i altres actius líquids equiv. 24.818,51 6.702,07

5700000  Caixa 568,16 25,43

5720003  LA CAIXA 00889503 24.250,35 6.676,64

TOTAL ACTIU (A + B) 24.818,51 6.702,07

A) PATRIMONI NET   20.070,40 6.665,76

A-1) Fons propis 20.070,40 6.665,76

V. Resultats Exercicis Anteriors 6.665,76 6.436,81

1200000  Beneficis Any Anterior 6.665,76 6.436,81

VII. Resultat del exercici 13.404,64 228,95

Compte Pèrdues i Guanys (129) 13.404,64 228,95

1290000  PÈRDUES i GUANYS 13.404,64 228,95

C) PASSIU CORRIENT 4.748,11 36,31

II. Deutes a C/P 34,43 36,31

1. Deutes amb entitats de crèdit 34,43 36,31

5200000  Visa La Caixa 34,43 36,31

IV. Creditors cials. i altres ctes. a pagar 4.713,68

2.  Altres creditors 4.713,68

4100002  LUISA GUELL MALET 2.040,00

4100003  MAITE ECHEGARAY HUMET 2.438,00

4100035  GARCIA RUIZ, JAVIER 235,68

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 24.818,51 6.702,07



Compte de pèrdues i guanys 2022

…/…

2022 2021

1. Import net xifra de negocis 56.438,45 41.064,50

7050001  Aportació social 11.410,00 9.440,00

7050002  Ingressos esdeveniments 2.117,45 1.124,50

7050003  Aportacions col·laboradores, empresas,... 42.911,00 30.500,00

4. Aprovisionaments -56.912,91 -44.926,70

b) Consum de materies primeres -1.927,81 -282,33

b1) Compres -1.927,81 -282,33

6020001  Material formació -27,90

6020008  Material oficina -123,56 -192,90

6020013  Esdeveniment Teatre Sarrià -137,62

6020020  Projecte Estimulació -45,66

6020023  Projecte Felicitació Nadalenca -55,12 -10,23

6020028  Projecte Llibre -1.390,67

6020029  Projecte Sant Jordi -132,28 -79,20

6020030  Projecte Concert-Divertiment -15,00

c) Treballs realitzats per altres empreses -54.985,10 -44.644,37

6070001  Luisa Güell -25.691,00 -19.567,12

6070002  Maite Echegaray -28.991,60 -25.077,25

6070005  CRISTINA PUIG CARRASCO -302,50

5. Altres ingressos d’explotació 18.553,49 7.535,95

b) Subvencions explot. incorporades resultat exercici 18.553,49 7.535,95

7400000  Subvencions, donacions i llegats 18.553,49 7.535,95

Associació Solidària amb la Tercera Edat de Barcelona, ASTE – NIF: G66455361

Període:  01-01-22 / 31-12-22



…/…

7. Altres despeses d’explotació -4.670,48 -3.444,80

a) Serveis exteriors -4.581,53 -3.367,80

a1) Serveis professionals independents -2.755,35 -1.234,20

6230000  Serveis professionals independents -2.755,35 -1.234,20

a2) Resta -1.826,18 -2.133,60

6210000  Arrendaments i cànons -462,96 -654,90

6250000  Assegurances -373,78 -366,71

6260000  Serveis Bancaris i Similars -40,19 -53,89

6270000  Difusió -137,66 -19,36

6290000  Altres serveis -373,15 -592,75

6290001  Dietes -159,50 -182,99

6290002  Despeses desplaçament -278,94 -263,00

b) Tributs -88,95 -77,00

6310000  Taxes -88,95 -77,00

12. Altres resultats -3,91

6780000  Despeses excepcionals -3,91

A) Resultat explotació (del 1 al 12) 13.404,64 228,95

C) Resultat abans d’impostos (A+B) 13.404,64 228,95

D) Res. exer. proc. op. continuades (C+19) 13.404,64 228,95

E) Resultat de l’exercici (C+19) 13.404,64 228,95

Compte de pèrdues i guanys 2022
Associació Solidària amb la Tercera Edat de Barcelona, ASTE – NIF: G66455361

Període:  01-01-22 / 31-12-22



www.astebcn.org
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