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Projectant el futur
d’acció solidària contra l’atur
La nostra entitat té molts anys de vida, però
això no vol dir que visqui adormida en la
seva història, ni molt menys. L’atur, en les
dimensions que estem coneixent, està afectant
moltes famílies i sovint les aboca a la pobresa.
No hem de dubtar que el treball d’Acció
Solidària Contra l’Atur ha estat sempre, i avui
també, un granet de sorra dins de la immensa
feina que s’ha de fer per lluitar contra l’atur.
Els reptes que sempre ens hem plantejat
han de ser molt més ambiciosos i exigents.
Les mostres de vitalitat de l’entitat són ben
evidents en aquest començament d’any. En
la primera reunió del Patronat es van produir
algunes incorporacions. S’ha de destacar el fet
que el nostre estimat Joan Comas, president
des de fa sis anys i directiu de l’entitat des de
molt més temps, va lliurar el seu càrrec de
president a l’Oriol Romances, un dels més
veterans voluntaris d’Acció Solidària Contra
l’Atur. Un reconeixement a la generositat de
l’amic Joan Comas.
La primera iniciativa que ha tingut el nou
president ha estat la de convocar una reunió
extraordinària dels membres del Patronat
i de la resta de voluntaris de l’entitat per
reflexionar sobre el nostre futur.
El passat 8 de juny es va fer aquesta reunió,
de la qual podem dir
- Que hi van participar vint-i-tres voluntaris,
entre els quals setze patrons.
- Que la reflexió es va centrar en tres grans

temes o eixos:
- com podem donar a conèixer millor la
nostra entitat per tal d’aconseguir més
col·laboració econòmica i més projectes
viables per finançar.
- quines han de ser les entitats amb les
quals hem de relacionar-nos per reforçar
les nostres actuacions.
- de quina manera podem aconseguir
atraure noves generacions que vulguin
col·laborar amb l’entitat.
- Que la participació va ser molt activa per
part de la gairebé totalitat dels assistents
gràcies a l’organització i l’actuació del
moderador.
- Que durant la reunió es van anar
consensuant de forma clara i visible les
aportacions i conclusions (verba volant,
scripta manent).
- Que el clima de la reunió va ser molt positiu,
amb la percepció de sentir-nos tots ASCA.
El Consell Executiu ha posat ja fil a l’agulla
per convertir les conclusions en actuacions
a partir de les prioritats i les possibilitats. És
molt convenient que la reflexió sigui útil i es
pugui materialitzar en fets.
Tothom va coincidir que aquest tipus
d’experiència s’ha d’anar repetint, alternant
amb les reunions més formals que es fan
habitualment. És un nou futur?
Signat: Miquel Verdaguer
Secretari del patronat
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Tothom se’n pot sortir
Un matí a Acció Solidària Contra l’Atur vam
rebre una sol·licitud per a inserció laboral a
través dels Serveis Socials de l’Hospitalet.
Ens demanaven un carnet de conduir per a un
home que era a l’atur.
Aquest senyor era casat i tenia dos fills
adolescents. Els ingressos de la família
estaven per sota del llindar de la pobresa.
Havia tingut un problema de toxicomanies, i
se n’estava sortint; portava un seguiment molt
continu i amb un resultat positiu.
L’home havia treballat de lampista molt de
temps però, des que es va quedar a l’atur, a
l’hora de buscar feina sempre es trobava amb
el mateix handicap: no tenia carnet de conduir
per poder anar amb cotxe als domicilis.
Va intentar reciclar-se i ampliar el ventall de

sortides laborals amb un curs de conducció de
carretons però continuava sense tenir sort.
No va poder aconseguir un préstec en cap
entitat bancària per invertir en la sortida laboral
que més possibilitats de feina li oferia, el
carnet de conduir, ja que no comptava amb
avals i amb prou feines arribava a cobrir les
necessitats bàsiques.
Acció Solidària Contra l’Atur, després
d’estudiar la seva situació i comprovar que
realment tenia possibilitats de feina, li va
concedir un préstec sense interessos perquè
es tragués el carnet de conduir.
Això li ha comportat tenir feina de manera
continuada, ha pogut retornat el préstec i ha
normalitzat la seva situació.

Cresol, fruit de la cooperació
CRESOL, Solucions Energètiques Locals,
SCCL, és una Enginyeria i Consultoria
Energètica especialitzada en tecnologies
sostenibles.
L’equip de CRESOL el formen un grup
d’enginyers amb coneixements sobre estalvi,
eficiència energètica i energies renovables.
La seva formació i experiència, tant en el
sectors de l’empresa privada i administracions
públiques, com en el món de la investigació

i la cooperació internacional, fan possible
la capacitat de desenvolupar i innovar en la
realització dels seus estudis i projectes.
L’empresa la van formar tres autònoms
l’any 2008 com a SCP (un contracte
entre autònoms). Gràcies a un programa
d’assessorament en creació de cooperatives
d’Aracoop i la Diputació de Tarragona, el març
de 2012, es van constituir com a Cooperativa
de Treball Associat, aprofitant per incorporar-
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hi un quart soci treballador. A final de 2012,
CRESOL fa un pas important i entra a formar
part d’Uni.Co, un grup empresarial cooperatiu.
A final de 2013, el creixement de la facturació
de CRESOL i el fet de tenir poc capital propi fa
necessari que l’empresa es financi.
A través de la Fundació SEIRA s’assabenten
dels préstecs d’ASCA. Segons els socis: “En
aquesta fase de creixement va ser decisiu
que Acció Solidària Contra l’Atur confiés en el
nostre equip i projecte i ens facilités un crèdit
sense interessos, no només pel préstec en
si, sinó per l’ànim que va donar aquest suport
als socis de CRESOL”. Després una altra
cooperativa, Coop57, ha continuat facilitant-los
les eines financeres necessàries per consolidar
el projecte.
Tres anys després, l’aposta per la cooperació
a la qual estan abocats està resultant un factor
clau per expandir-se. Això ho aconsegueixen
amb estudis i propostes, sempre considerant
solucions que siguin tècnicament viables per
una banda i financerament sostenibles per
l’altra.

Gràcies a la Federació de Cooperatives
de Treball s’han donat aquestes aliances
estratègiques que han permès el naixement
(AraCoop), creixement (Acció Solidària Contra
l’Atur i Coop57) i consolidació (Uni.Co) del
projecte empresarial de CRESOL.
Actualment CRESOL és assessor de l’Agència
de l’Energia de les Terres de l’Ebre i proveïdor
de la Diputació de Tarragona, de manera que
ofereix assessorament als municipis d’aquest
territori. També dóna servei a les empreses
privades, des d’empreses grans consumidores
d’energia fins a petites i mitjanes empreses del
territori.
A banda del vessant d’assessorament,
CRESOL executa projectes per desplegar les
seves propostes energètiques, amb especial
interès pels projectes de valorització de
subproductes i biomassa.
CRESOL s’ha empeltat en un arbre en el qual
totes les branques col·laboren per fer-se més
grans i robustes. Més que una fórmula jurídica
empresarial, és una filosofia de vida.

NOTA

El nostre benvolgut amic Jaume Moliner
ens va deixar el dia 20 de maig.
Els companys i companyes
d’Acció Solidària sempre el recordarem
amb el seu somriure amable.

DADES SORTIDES DE GENER - JUNY 2015
PRÉSTECS SENSE INTERÈS
▌ Préstecs per autoocupació:
		
Préstecs a 13 projectes						
		
Llocs de treball generats o consolidats: 26

85.432,00 €

▌ Préstecs solidaris per a entitats a curt i a llarg termini:
		
Préstecs a 2 projectes						
		
Llocs de treball generats o consolidats: 10

25.000,00 €

▌ Ajuts a processos d’inserció laboral:		
		
Ajuts a 20 sol·licituds
		
Llocs de treball: 13
		
Nucli familiar: 49 persones

12.636,64 €

▌ Préstecs Fons Socials (St. Cugat, Cornellà):
		
63 sol·licituds

87.500,00 €

210.568,64 €

Import total					

PROGRAMA AJUTS PUNTUALS A NECESSITATS VITALS A FONS PERDUT
Sol·licituds aprovades: 7

Import total d’ajuts puntuals a necessitats vitals

TOTAL DELS PROGRAMES

2.487,92 €

213.056,56 €

PREMIS PIÑOL

Convoquem de nou la 18a edició
dels Premis a la Inserció laboral JOSEP M.PIÑOL
- PREMI A LA MILLOR INICIATIVA INNOVADORA CONTRA L’ATUR amb 10.000€
- PREMI A LA TRAJECTÒRIA EN FAVOR DE LA INSERCIÓ LABORAL amb 10.000€
El termini de presentació finalitzarà el dimecres 30 de setembre de 2015
Consultar les bases al nostre Web: www.acciosolidaria.cat
Amb el suport de

