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Fent de la debilitat una fortalesa
Malgrat la difícil situació que estem vivint al país

l’aixeta dels bancs està tancada gairebé per a

en general, i molt especialment a les entitats

tothom.

sense afany de lucre, Acció Solidària contra

Aquestes persones, ja sigui per crear un

l’Atur va caminant amb passos ferms i decidits.

petit negoci d’autoocupació o a través d’una

Les subvencions van a la baixa, els donatius són

cooperativa o d’una altra fórmula jurídica,

de menys quantia i el nombre de subscriptors

presenten a ASCA els seus projectes que, un

no creix. Els governants ens diuen que la crisi

cop avaluats, si tenen vies de continuïtat, reben

ja ha tocat fons, que hi ha brots verds i indicis

el crèdit sol·licitat. Cada dia ens arriben més

d’esperança. Els ciutadans, el poble ras, nosaltres,

projectes i això és un motiu d’esperança.

encara no ho percebem. Hi ha moltes famílies

Són nous temps que hem d’afrontar, fent de la

a les quals costa molt arribar a final de mes, els

debilitat una fortalesa. Anem cap a una societat

desnonaments continuen, i com que encara no hi

diferent, on serem més pobres, però on les idees,

ha reactivació econòmica no es crea ocupació.

el treball ben fet, la qualitat i la constància seran

Fa pocs dies vam veure als mitjans de

uns valors en alça. Per això volem que cada

comunicació que el nombre d’aturats havia

dia arribin més projectes a la Fundació, que

baixat, però no podria ser que quan les persones

es tradueixen en persones que volen crear el

acaben el subsidi ja no s’apunten a les oficines

seu lloc de treball i, en últim terme, lluiten per la

de col·locació? Principalment els joves, troben

seva dignitat. No tenir feina, a més de la desfeta

útil formar part d’un registre per trobar feina? A

personal i familiar, significa quedar al marge d’una

més, els contractes més habituals són precaris i a

societat que exclou qui no és com els altres.

temps parcial.

Des del Noticies d’aquest trimestre, volem animar

Per tot això, Acció Solidaria contra l’Atur té més

a tots aquells que es trobin a l’atur i tinguin una

sentit que mai. La seva missió i el seu objectiu

idea de negoci que ens portin el seu projecte.

d’estar al costat dels aturats és cada cop més

L’estudiarem i, si veiem possible la seva viabilitat,

necessària. Malgrat el desànim general, hi ha

els atorgarem el préstec sense interès que

persones que busquen la seva última oportunitat

necessitin per portar-lo a terme.

per crear el seu lloc de feina. Són persones

A Acció Solidaria contra l’Atur continuarem

valentes, amb idees, però que en no tenir

ajudant amb esforç, ànim i il·lusió les persones

garanties econòmiques no poden optar al crèdit

que volen crear el seu lloc de treball. Endavant,

convencional, i menys en aquests temps en què

emprenedors!

Activitats del 2013
Sopar solidari 2013

Premis Josep M. Piñol 2013

El passat 28 de novembre Acció Solidària contra

La Fundació ASCA, amb el suport de l’Obra

l’Atur va celebrar el primer Sopar Solidari.

Social “La Caixa”, ha lliurat el 21 de novembre

L’acte va tenir lloc en l’Hotel Catalonia-Centre, i hi

de 2013 la 16a edició dels Premis a la inserció

van assistir 150 persones.

laboral Josep Maria Piñol en el Palau

Va inaugurar el sopar la Sra. Pilar Mercadé que va

Macaya (passeig de Sant Joan, Barcelona). La

presentar la Fundació als assistents. Després del

convocatòria oferia dos premis únics de 10.000€

sopar el grup Kerunta Poetry van recitar diferents

de característiques diferents, i a aquesta

poesies, i finalment, es va fer el sorteig d’un quadre

convocatòria s’han presentat un total de 38

pintat i cedit per la Sra. M. Assumpció Raventós i

projectes.

d’una nit d’Hotel a Palma de Mallorca cedida per

Han presidit l’acte el Sr. Joan Comas, president

Hotels Catalonia. Durant el sopar es va projectar

d’Acció Solidària Contra l’Atur, i el Sr. Jaume

una presentació de la Fundació.

Lanaspa, director de la Fundació de “La Caixa”.
La Sra. Begoña Román, doctora en filosofia
per la Universitat de Barcelona, ha pronunciat
la conferència Per una ètica del reconeixement
social: algunes paradoxes. El Sr. Josep M. Gasch,
secretari del Patronat d’ASCA i del jurat, ha donat
pas als guanyadors dels Premis Josep M. Piñol
de l’any anterior, que han fet una breu exposició
dels seus projectes i tot seguit ha anunciat els
guanyadors de la convocatòria d’enguany:
Premi a la trajectòria d’una entitat en la lluita

L’acte va concloure amb la intervenció del Sr.

en favor de la inserció laboral

Joan Comas, President d’ASCA, i la Sra. Maite

Grup ÈXIT-ECOSOL: el Grup Èxit és una aliança

Fandos, Quarta Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament

empresarial en l’àmbit de l’economia social

de Barcelona.

entre tres entitats sense ànim de lucre: Fundació

Volem agrair des d’aquí l’assistència i participació

Mas Xirgu del Grup Ramón Noguera, Fundació

al primer Sopar Soldiari d’Acció Solidària

Privada Drissa i Economia Solidària Empresa

Contra l’Atur.

d’Inserció (ECOSOL). Destaca la seva trajectòria,
consolidació i proximitat al territori.

UN CAS REAL
Premi a la millor iniciativa innovadora de

impulsada des de Llagostera Solidària, amb

lluita contra l’atur

la col·laboració de les institucions publiques i

Junts trenquem el cercle

les entitats locals centrades en l’àmbit social,

Associació Entrem-hi: s’ha valorat especialment

per tal d’afavorir la integració sociolaboral de

l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de persones

persones en risc d’exclusió. La cooperativa

en risc d’exclusió social, millorant les capacitats

actualment ofereix serveis de neteja, atenció

professionals d’aquestes persones en l’itinerari

domiciliària per a nens i gent gran, higiene

d’inserció. És un projecte que s’executarà en dues

ambiental, manteniment d’edificis i instal·lacions,

fases.

rehabilitacions i reformes de jardineria, treballs

Préstecs extraordinaris
2ª convocatòria 2013

forestals, serveis de planxa i arranjament de roba.
Paral·lelament la cooperativa acull i impulsa dos
grans projectes per generar nou llocs de treball

S’han rebut 21 projectes que cobreixen un ampli

estables: “Projecte Nuar” i “Projecte Carbó

ventall d’activitats: serveis educatius, alimentació,

d’Ardenya i Gavarres”.

comunicació, bodega, restaurants, tapisseria,

Aquest darrer projecte respon a la necessitat de

recollida de roba, espais forestals, eficiència
energètica, etc. Un 33% dels projectes tenen
un caràcter marcadament social, bé per la seva
finalitat, bé perquè donen feina a persones amb
risc d’exclusió.

idaria rambla de l’art
Tapitax

la fonda de seva

Primerament tots els projectes han estat avaluats
per la Comissió de Crèdits d’Acció Solidària

generar nous llocs de treball, la de recuperar els

Contra l’Atur, seguidament el jurat ha analitzat

rendiments forestals a través de la recuperació

aquests projectes i n’ha seleccionat un grup, que

i actualització del “carboneig”, i representa una

ha passat a la tercera fase d’entrevistes amb els

nova manera d’enfocar la gestió forestal. És per

promotors.

aquest motiu que una de les claus del projecte és

Finalment, el jurat ha fet una avaluació definitiva

la construcció de dues carboneres transportables

i ha aprovat, per unanimitat, la concessió dels

a bosc i mitjançant les quals cada operari generi

préstec als quatre projectes següents:

in situ i diàriament la quantitat necessària de

Tapitax SLU

carbó equivalent al seu salari. En aquest projecte

Taller de tapisseria d’Orlando Ortegón – 25.000 €

s’uneixen els coneixements de professionals

Rambla de l’Art Cambrils AIE

voluntaris i col·laboradors per a la generació

Cinema i teatre cultural – 30.000 €

de llocs de treball estables.

La Fonda de Seva SLU

Presenten aquest projecte a ASCA en la 2a

Fonda de Joaquim Presas – 30.000 €

convocatòria dels préstecs extraordinaris de l’any

Idaria SCCL

2013, i Acció Solidària Contra l’Atur els concedeix

Recuperació d’espais forestals – 30.000€

30.000 € per poder dur-lo a terme.
En aquest projecte s’ha valorat especialment la

CARBÓ D’ARDENYA I GAVARRES

creació de llocs de treball i la cura mediambiental

La Cooperativa de treball associat i

per al manteniment dels boscos de les Gavarres.

d’inserció IDÀRIA SCCL és una empresa

A través de la web: www.acciosolidaria.cat

d’economia social, sense ànim de lucre,

podeu veure el vídeo del projecte.

AJUTS I PRÉSTECS DE GENER-DESEMBRE 2013
PRÉSTECS SENSE INTERÈS
▌ Préstecs per autoocupació:
		
Préstecs a 57 Projectes						
		
Llocs de treball generats o consolidats: 96

311.883,89 €

▌ Préstecs solidaris per Entitats a curt i a llarg termini:
		
Préstecs a 20 Projectes						
		
Llocs de treball generats o consolidats: 183

464.000,00 €

▌ Préstecs a cooperatives:
		
Préstecs a 2 Projectes							
Llocs de treball generats o consolidats: 11

36.000,0 €
28.664,21 €

▌ Ajuts a processos d’inserció laboral:		
		
Ajuts a 51 sol·licituds
		
Llocs de treball: 51
		
Nucli familiar: 133 persones

217.799,50 €

▌ Préstecs Fons Socials (St. Cugat, Cornellà i St. Boi).
		
182 Sol·licituds

1.058.347,60 €

Import total					

PROGRAMA AJUTS PUNTUALS A NECESSITATS VITALS A FONS PERDUT
Sol·licituds aprovades: 251 Nucli familiar: 774 persones

Necessitats presentades
▌ Subsistència
▌ Despeses mixtes

Problemes d’habitatge

34 %
21 %

▌ Lloguers,
desnonaments, nou habitatge
i hipoteca

Import total d’ajuts puntuals a necessitats vitals

TOTAL DELS PROGRAMES
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45 %

98.874,88 €

1.157.222,48 €

