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“Encara que sembli
estrany, el moviment del
microcrèdit, desenvolupat
al voltant de, per i amb
diners, en el fons no té res
a veure amb els diners.
Té a veure amb el suport a les per·
sones perquè puguin desenvolupar
el seu potencial. No té a veure amb
el capital econòmic, sinó amb el
capital humà. Els diners són sim·
plement una eina que pot convertir
alguns somnis en realitat i dotar les
persones més desafortunades i po·
bres del planeta de dignitat, respec·
te i sentit a les seves vides.”

Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva feina el
1981 amb la concessió de microcrèdits a persones i col·
lectius desafavorits. Vint-i-vuit anys després de l’inici de l’en·
titat, Acció Solidària Contra l’Atur ha concedit més de 2.508
microcrèdits, per un import total de 5.442.918,81 €, i ha
creat 6.458 llocs de treball. S’hi han atès 6.559 ajuts pun·
tuals a necessitats vitals, per un import de 2.924.885,06 €,
i ha arribat a més de 6.559 persones. Pels programes dels
fons socials a Sant Cugat - Valldoreix, Rubí, Cornellà del
Llobregat i Terrassa, s’han concedit 1.386 préstecs, amb un
import de 1.784.449,75 €.

Muhammad Yunus
Nobel per la Pau, 2006.

Acció Solidària Contra l’Atur està registrada al Registre de Fundacions del Departament
de Justícia amb el núm. 142, i al Departament d’Acció Social i Ciutadania, al Registre
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, amb el núm. E00680.
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Un any
intens
Carta del
president
Us donem
les gràcies
a tots
els que
ens feu
costat en
aquesta
empresa.

El 2009 ha estat un any intens i es·
pecial per a la nostra Fundació. Hem
lamentat el traspàs del nostre estimat president, Francesc Domingo i
Francàs, el mes de setembre de 2009.
Havia estat l’ànima de la Fundació
des dels seus inicis, primer, al costat
dels presidents Josep M. Piñol i l’abat
Cassià M. Just, i els dos darrers anys,
com a president. Aquest fet va moti·
var l’elecció d’un servidor com a nou
president, i també la reestructuració
dels òrgans de govern. Així, s’han cre·
at dos consells: el Consell Directiu i el
Consell Executiu, per tal de col·legiar
millor les decisions de la Fundació.
El 2009 ha estat un any plenament
immers en la crisi global, i la nostra Fundació ha fet front a una demanda creixent de sol·licituds, tant
per necessitats vitals a fons perdut,
com per als fons socials especialment
adreçats a la immigració i, sobretot, al
programa de microcrèdits, amb les di·
ficultats de fer viables projectes molt
fràgils d’emprenedors individuals.
Hem consolidat la figura del tutor de
cada projecte, per tal de fer-ne un se·
guiment més exhaustiu, gràcies als
molts voluntaris qualificats que col·
laboren en aquestes tasques.
D’altra banda, hem incrementat el
treball en xarxa. Hem participat en
els fòrums socials, amb les adminis·
tracions públiques; hem obtingut la
col·laboració per assistència tècnica
en àmbits com ara la comunicació,
i també recursos d’entitats de tant
prestigi com, per exemple, ESADE.
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També hem participat en projectes
necessaris, i difícils, com ara crear
una cooperativa de crèdit de banca
ètica, destinada a donar crèdits als
sectors socials, basada en la parti·
cipació ciutadana i la justícia social,
com FIARE, en fase de desenvolupa·
ment a tot l’Estat.
Aquest 2010, preveiem un exercici de·
ficitari i utilitzarem la reserva de fons
del 2009, per continuar atenent al mà·
xim, dins de les nostres possibilitats,
totes les peticions de plans d’empresa
amb ajuts de microcrèdits. El nostre
propòsit no tan sols és consolidar el
que ja hem aconseguit al llarg dels 29
anys d’existència, sinó també créixer
més, per intentar minorar el gran pro·
blema de l’atur. Amb aquesta finalitat,
incrementem el nombre de voluntaris
i fem una campanya per aconseguir
un nombre de benefactors més alt.
Us donem les gràcies a tots els que
ens feu costat en aquesta empresa:
administracions públiques, entitats
privades, ordres religioses i tantes al·
tres persones a títol individual. Sense
tots vosaltres, la Fundació Acció
Solidària Contra l’Atur no seria el
que ha estat, el que és i el que vol
ser, per ajudar les persones a recuperar la seva dignitat a través del
treball.

Gràcies.
Joan Comas
President del Patronat
Acció Solidària Contra l’Atur
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Entenent
Acció Solidària
Contra l'Atur
Què vol dir...
Microempresa

Centre ocupacional

Empresa o negoci de mida petita, amb pocs tre·
balladors (d’1 a 10) i un volum de negoci petit.

Espai que vetlla perquè les persones que no
poden treballar, per diferents circumstàncies
(persones amb discapacitats significatives),
puguin fer una activitat o ocupació que ajudi
a desenvolupar les seves habilitats socials i/o
laborals.

Microcrèdit
Import que cal retornar, concedit a persones o
entitats que no tenen accés a la banca conven·
cional, per millorar-ne l’ocupabilitat.

Empreses d’economia social
Cooperatives, empreses d’inserció, centres es·
pecials de treball i centres ocupacionals.

Empresa d’inserció sociolaboral
Empresa que afavoreix la contractació de tre·
balladors amb dificultats d’entrar al mercat de
treball ordinari (dones amb càrregues familiars,
immigrants, joves sense formació, exreclusos,
col·lectius amb risc d’exclusió social...).

Centre especial de treball
Conjunt de llocs de treball per a persones amb
discapacitat, amb condicions laborals especials
i amb suports personalitzats per a les persones
que hi treballen.
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Ajuts puntuals
Són ajuts que es concedeixen a fons perdut
a necessitats vitals: subsistència, habitatge,
subministraments de la llar o despeses mixtes
(subministraments més subsistència).

Ajuts a processos d’inserció laboral
Ajuts per facilitar i millorar les possibilitats de
tenir feina de les persones que ho necessiten.

Fons socials
Microcrèdits a immigrants, majoritàriament do·
nes, que tenen una feina remunerada però que
no tenen els recursos suficients per estabilitzarse professionalment.
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Què fem...
Acció Solidària Contra l’Atur és una res·
posta tangible, decidida i pràctica de la
societat civil al repte de l’atur, amb la
creació i l’administració d’un fons eco·
nòmic privat.

1
Sol·licitud d'ajut
o microcrèdit a
un professional
d'atenció social

Volem ajudar a la creació de llocs de
treball; per això impulsem iniciatives
d’autoocupació i la consolidació d’em·
preses del sector social.

2

Així, entre altres activitats, donem crè·
dits per millorar la situació laboral de
les persones i entitats socials amb ide·
es emprenedores.

3

Per a l’obtenció del crèdit o l’ajut, la
petició es canalitza a través de profes·
sionals, que en tramiten les sol·licituds,
n’elaboren els plans d’empresa corres·
ponents i presenten les peticions a la
comissió de valoració, l’encarregada
d’avaluar-ne cada cas. Posteriorment,
un tutor fa el seguiment de les iniciati·
ves a les quals s’ha atorgat el suport.

4

Petició de
documentació
i 1a avaluació

Avaluació de la
sol·licitud pel
comitè tècnic

Tutorització i
seguiment del
projecte
5
Retorn
dels diners
prestats

Diverses dades globals de l’any 2009
▌ 624.005,49 € Total imports concedits
▌ 174 Llocs de treball creats o consolidats
▌ 667 Persones beneficiàries dels programes
▌ 34 Nombre de voluntaris
▌ 3 Nombre de professionals contractats
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Feina que
dignifica
Microcrèdits per a
l'autoocupació i les entitats
Què fem

Com es concedeixen

Els microcrèdits són préstecs que
Acció Solidària Contra l’Atur conce·
deix sense interessos, per a la cre·
ació o la consolidació d’iniciatives
com ara:

Els projectes presentats són avaluats pels serveis de
promoció econòmica d’ajuntaments, consells comarcals
o altres organismes públics (tots dins l'àmbit territorial
de Catalunya), els quals presenten la sol·licitud d’ajut,
acompanyada de tota la documentació pertinent: pla
d’empresa, pla d’inversió i finançament, compte de re·
sultats provisional, etc. Una comissió tècnica, formada
per professionals voluntaris i una treballadora social,
examina i resol cada sol·licitud, amb un criteri rigorós.

▌ empreses d'inserció
sociolaboral, centres especials
de treball i tallers ocupacionals;
▌ cooperatives, fundacions o
associacions;
▌ microempreses d'autoocupació

Dades
▌ 20 Microcrèdits concedits
▌ 118 Llocs de treball creats o
consolidats

▌
▌

197.551,16 € Import prestat
9.877 € Import mitjà dels
microcrèdits

L'Antonio i la Nuri
són un matrimoni
resident a Sant Boi
amb quatre fills
petits.
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Per accedir a un crèdit, el projecte ha de:
▌ ser viable econòmicament, a mitjà i llarg termini;
▌ garantir la qualitat dels llocs de treball creats, amb
contractes i condicions de treball adequats;
▌ promoure el màxim nombre possible de llocs de
treball;
▌ contribuir a mantenir la cohesió social;
▌ en el cas de microempreses, el promotor no ha de
disposar de recursos econòmics suficients ni de la
possibilitat d’accedir a un crèdit bancari per manca
d’aval.

L’Antonio està a l’atur des del mes de juny del 2009.
Treballava en el sector de les comunicacions i actual·
ment cobra el subsidi familiar.
Des de serveis socials de l’Ajuntament de Sant Boi ens
proposen la compra d’una màquina de cosir per ajudar
la mare, la Nuri, ja que té experiència com a cosidora i
pensa establir-se per compte propi a fer feines relacio·
nades amb l’arranjament de roba. Acció Solidària Contra
l’Atur li facilita un préstec de 800 € per a la compra d’una
màquina de cosir, dels quals n'ha de retornar 500, i 300
es deixen a fons perdut.

15/6/10 11:25:06
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El bressol dels
somnis fets realitat
Al número 6 del carrer Tàpies de
Barcelona hi ha una nau enorme. És
nova. En un dels molts racons del
segon pis, Comonou comença a fer
les primeres passes. És una botiga
d’objectes i roba de nadons.

Gauri Ma (cc)

Comonou és un nou concepte de
botiga de segona mà, tot i que no
ho sembla: la destresa amb què les
seves propietàries saben col·locar
els objectes, un cop estan nets, és
un afegit que no es troba a gaires
establiments d’aquest tipus. La no·
vetat és el concepte “dipòsit”, que
han importat de Colòmbia.

www.comonou.com

Comonou es nodreix de les aporta·
cions que fan els particulars d’ob·
jectes i roba per a nadons, que,
tot i que es conserven en tenen un
estat impecable, de seguida ja no
serveixen. D’altra banda, hi ha qui
prefereix treure un profit econòmic
d’aquests objectes i el que fa és
deixar-los en dipòsit a la botiga, de
manera que, quan es venguin, acon·
seguirà el 50% de la venda.

La Mònica i la Jenny van venir de
Colòmbia fa un temps. La vida no
els ha estat fàcil, i encara menys en
una època de crisi.
“Cuando nos quedamos sin traba·
jo, pensamos que la mejor opción
era montar algo propio, para no de·
pender de nadie” –diu la Mònica.
“Además, la ilusión con la que em·
pezamos es muy grande, y eso nos
da unas fuerzas tremendas”.
Quan es van quedar sense feina, la
Mònica i la Jenny, a través de l’IN·
EM, van conèixer la xarxa Impulsem,
que els ha ofert tot l’assessorament
necessari per presentar el projecte
d’empresa i que, a més, els ha deixat
l’espai del carrer Tàpies. Tanmateix,
també necessitaven el capital ini·
cial. Finalment, després de passar
per una multitud d’entitats bancàri·
es, Acció Solidària Contra l’Atur els
va deixar 10.000 €, a retornar. “El
apoyo de Acció Solidària me devol·
vió la fe” –diu la Jenny.

“Como madres nos tocó ir a las tiendas a comprar cochecitos y
ropita para nuestros hijos, y vimos lo caro que es.
Al fin y al cabo, son productos que ya no te sirven, pasado un tiempo muy corto, pero que quedan
completamente nuevos”-diu la Jenny. “Comonou ofrece precios no más caros de 50 € en artículos
como cunas o cochecitos, para aquellas personas que no pueden ir a una tienda de primera mano”.
Dolors Sans Mulero
Periodista
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Feina que
dignifica
Ajuts a processos
d’inserció laboral
Què fem

Com es concedeixen

El programa d’ajuts a processos d’inserció laboral vol fa·
cilitar elements a la persona en situació d’atur, perquè
pugui fer una inserció laboral immediata.
Els ajuts econòmics estan destinats a necessitats com
ara:

Aquest ajut es tramita sempre a tra·
vés d’un treballador social dels ser·
veis socials dels ajuntaments amb
els quals col·laborem o altres ser·
veis especialitzats, els quals n’em·
plenen la sol·licitud i hi adjunten la
documentació acreditativa.

▌ formació: obtenció del carnet de manipulador
d’aliments, carnet de conduir, altres cursos de
formacions específiques...;
▌ lloguer de locals per obrir un negoci nou;
▌ compra de màquines: una màquina de cosir,
màquines industrials, eines de treball...;
▌ pagament de permisos i quotes de la Seguretat
Social: llicència d’activitats, llicència d’obertura,
llicència per a determinades activitats, com ara el
servei de taxi...;
▌ compra o reparació de vehicles, per exemple,
furgoneta per al transport de mercaderies...;
▌ compra de mercaderia: per poder iniciar el negoci,
oferir una nova línia de productes...;
▌ pagament de llars d’infants, per facilitar la inserció
laboral de la mare.

En Paulo és un noi
brasiler de 27 anys,
casat i amb un fill
de 7 anys, que va
arribar a Espanya
l’any 2004.
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Si la situació ho permet, el sol·licitant
ha de retornar l’ajut, o una part,
sempre sense interessos. La quanti·
tat de l’ajut depèn de l’activitat.

Dades
▌ 53 Ajuts concedits a sol·licituds
▌ 56 Llocs de treball creats
▌ 147 Persones beneficiàries
(nucli familiar)

▌
▌

28.127,51 € Import prestat
530 € Import mitjà prestat

Des que va venir, ha treballat al sector de la construcció.
Amb la crisi, més d’un cop, ha hagut de renunciar a fei·
nes perquè no té el carnet de conduir i ha de dependre
d’altres persones per anar al seu lloc de treball.
Acció Solidària Contra l’Atur li ha facilitat un préstec de
788 € per a l’obtenció del carnet de conduir. A partir
d’aquest moment, ja pot accedir a treballs que abans no
li eren possibles.

15/6/10 11:25:07
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Un cop
de mà
Programa d’ajuts puntuals
a necessitats vitals
Què fem

Com es concedeixen

Són ajuts econòmics que tenen com
a finalitat permetre que els aturats
puguin sortir de situacions límit, és
a dir, ajuts de subsistència bàsica,
com ara aliments, problemes d’ha·
bitatge (desnonaments, lloguers...),
rebuts de subministraments (aigua,
llum...), despeses mixtes (submi·
nistraments i subsistència) i altres
ajuts.

Les sol·licituds d’ajuts a situacions límit arriben i es ca·
nalitzen a través de treballadors socials de municipis,
parròquies, etc.
Les sol·licituds es presenten acompanyades de tota la
documentació necessària. Una comissió tècnica resol
cada sol·licitud amb un criteri rigorós, segons una sèrie
de bases preestablertes.
Generalment, els ajuts són a fons perdut, tot i que, de
vegades, se’n negocia un retorn total o parcial, en funció
de la situació de la persona que l’ha sol·licitat.

Dades
▌ 292 Sol·licituds aprovades
▌ 934 Persones beneficiàries de manera directa (nucli
familiar)

Distribució dels ajuts
▌
▌
▌

57% Ajuts per a l'habitatge
16% Subsistència
27% Despeses mixtes

Beneficiaris
▌
▌

57% Dones
43% Homes

▌
▌

56% Persones autòctones
44% Nouvinguts

▌

39 anys Edat mitjana del cap de família
91,5% Destinataris dels ajuts: famílies que es

▌

AccioSolidaria 09 v11.indd 9

troben per sota del llindar de la pobresa
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Un cop
de mà
Fons socials
per a immigrants
Què fem

Com es concedeixen

L’objectiu dels fons socials és ajudar
els immigrants, dones, la majoria de
vegades, que tenen una feina remu·
nerada, però que no disposen de re·
cursos suficients per estabilitzar-se i
consolidar-se professionalment.

Els fons socials es basen en la premissa de la solidari·
tat i la responsabilitat de les persones que subscriuen el
préstec (el beneficiari i un garant moral). Cal que el retor·
nin perquè un altre immigrant se’n pugui beneficiar.

L’ajut consisteix en un préstec sense
interès d’un màxim de 1.500 euros,
que el seu beneficiari es compromet
a retornar, d’acord amb les seves
possibilitats i en el termini pactat
prèviament, que sol ser de 4 mesos.

En Mohamed, de
39 anys, treballa
en una impremta.
Està content amb
la seva feina.
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Acció Solidària Contra l’Atur va incorporar aquest nou
programa d’ajuts als immigrants per al pagament dels
viatges per tramitar els visats; per pagar els deutes con·
trets al seu país, i que han de retornar amb interessos
molt alts; per a despeses per contractació d’habitatges
de lloguer al nostre país; o bé per a altres conceptes.

S’hi sent a gust, i li agrada l’ambient que s’hi respira. Té
un sou de 1.000 euros al mes. Amb la seva dona i els
seus tres fills viuen en un local en males condicions, i del
qual han de marxar, perquè el propietari els vol fora. Ha
buscat i ha trobat un pis de lloguer prou econòmic i en
millors condicions, però no té prou ingressos per pagarne l’entrada. Acció Solidària Contra l’Atur li proporciona
600 euros, en concepte d’ajut puntual, a parts iguals
amb una altra organització social, perquè pugui millorar
les seves condicions de vida.

15/6/10 11:25:14
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Fons socials:
Sant Cugat i altres territoris
Fons social Sant Cugat – Valldoreix

Altres territoris

L’activitat principal del Fons Social Sant Cugat –
Valldoreix ha estat l'estudi i la concessió de préstecs.
Només un 2,28% de les sortides corresponen a ajuts
puntuals. El percentatge de retorn acumulat dels prés·
tecs és d’un 91,64%.

Els fons socials també tenen pre·
sència en altres seus territorials:
Rubí, Cornellà i Terrassa. L’activitat
dels fons socials sempre té la col·
laboració dels ajuntaments en què
s’implanten. Els fons socials estan
gestionats per voluntaris que fan
possible l’atenció a les persones
que necessiten un cop de mà.

Cal agrair especialment el suport, per a aquest progra·
ma, de l’Ajuntament de Sant Cugat, de l’Obra Social de
“la Caixa” i de la Fundació Serra Santamans.

Dades
▌ 11/1998 Data de creació
▌ 131 Sol·licituds resoltes el 2009
▌ 167.111,00 € Import global
Préstecs
Ajuts puntuals
Any
Import
Acumulat
Import Acumulat
1998
1.442
1.442
0
0
1999
5.878
7.320
0
0
2000
19.509
26.829
0
0
2001
100.664
127.493
0
0
2002
195.601
323.094
390
390
2003
207.325
530.419 1.500
1.890
2004
194.835
725.254
565
2.455
2005
220.390
945.644
481
2.936
2006
158.150
1.103.794
800
3.736
2007
170.250
1.274.004 2.500
6.536
2008
215.185
1.489.229 2.500
6.536
2009
162.150
1.651.379 4.961
11.497
Total
1.651,379
11.497
Total concedit
1.662.876
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Dades
Rubí
▌
▌
▌
▌
▌

04/2006 Data de creació
12 Sol·licituds resoltes el 2009
14.000 € Import 2009
46 Sol·licituds resoltes globals
61.700 € Import global

Cornellà
▌
▌
▌
▌
▌

05/2007 Data de creació
12 Sol·licituds resoltes el 2009
10.954 € Import 2009
22 Sol·licituds resoltes globals
19.484 € Import global

Terrassa
▌
▌
▌
▌
▌

11/2007 Data de creació
46 Sol·licituds resoltes el 2009
50.400 € Import 2009
64 Sol·licituds resoltes globals
75.540 € Import global

15/6/10 11:25:16
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Acció Solidària Contra l'Atur

Premi
Josep M. Piñol,
12a edició
En memòria de Josep M. Piñol, membre fundacional d'Acció Solidària
Contra l'Atur, des de l’any 1997 es convoca anualment aquest premi,
amb l’objectiu de reconèixer la innovació i la trajectòria institucional
d’una entitat a favor de la inserció laboral de persones i col·lectius en
situació d’exclusió sociolaboral.
En aquesta dotzena edició, els premis han estat per a la Fundació Privada
Mas Albornà i per a la Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà.

Fundació Privada Mas
Albornà amb el projecte
“Viu la vinya”
Premi a la millor iniciativa
innovadora de lluita contra l'atur
El projecte té la finalitat d’establir un
centre d’aprenentatge per a esco·
lars i per a grups de 50 persones, en
un entorn vinícola natural, com és el
Penedès. Es tracta de la posada en
marxa de tallers de coneixement de
la vinya i el seu entorn (des del cep o
la verema fins a la pagesia, passant
per les energies renovables o el can·
vi climàtic), a través de la pràctica.
Els alumnes fan empelts, participen
en les tasques bàsiques del cultiu,
fan la verema i obtenen el most,
comproven com s’obté energia elèc·
trica amb el sol o el vent... Els mo·
nitors que dirigeixen les activitats
són treballadors amb discapacitats
intel·lectuals; d’aquesta manera, els
escolars descobreixen en l’activitat
el sentit de la diferència de totes les
persones i aprenen a valorar les se·
ves capacitats.
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Coordinadora Contra la
Marginació de Cornellà
Premi a la trajectòria d'una entitat en la
lluita a favor de la inserció laboral
S’ha valorat especialment la trajectòria seguida per
aquesta associació, des de fa gairebé vint-i-cinc anys,
a la recerca i la promoció de solucions per a necessi·
tats de formació i inserció laboral de persones recloses,
exrecloses i d’altres col·lectius en situació de risc. Entre
d’altres, destaquem el seu impuls en:
▌ la promoció de l’autoocupació, amb assessorament
i suport per cercar mitjans econòmics a aquests col·
lectius febles;
▌ l’estudi sobre les necessitats d’inserció social i laboral
de persones recloses de Cornellà, publicat el 1997;
▌ la creació de Recibaix, Empresa d’Inserció S.L., el 2000;
▌ la creació del taller de formació i inserció laboral “La
Carena”, per a joves de 16 a 24 anys, iniciat el 2006.

Aquests premis reben el suport del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
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La Roda
de la
Solidaritat
La Roda de la Solidaritat no s’atura mai. Els diners que es retornen, es tor·
nen a deixar per a noves necessitats: la devolució dels crèdits prestats ens
permet continuar donant crèdits nous i noves oportunitats a persones que
necessiten un cop de mà per treballar.

D'on provenen
els recursos:

A què destinem
els recursos:

2 % 0,5 %

2,5 % 4,5 %

11,5 %

8%

11 ,5%

36 %

50 %

54 %
19,5 %

▌
▌
▌
▌
▌

50 % Retorn microcrèdits
36 % Donacions privades
11,5 % Subvencions oficials
2 % Ingressos financers
0,5 % Cobrat d’insolvents
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▌
▌
▌
▌
▌

54 %
19,5 %
11,5 %
8%
4,5 %

Microcrèdits d'ocupació
Ajuts Puntuals sense retorn
Despeses de personal
Microcrèdits insolvents
Serveis exteriors i 		
amortitzacions
▌ 2,5 % Premi Josep M. Piñol
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Comptes
del 2009
La nostra activitat en xifres
Els comptes de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur
han estat auditats per AUREN Auditors Barcelona, mem·
bre del Col·legi de Censors de Comptes de Catalunya, i
estan a disposició dels col·laboradors de l’entitat.

▌
▌
▌
▌
▌

Origen dels recursos
Retorn microcrèdits
Donacions privades
Subvencions oficials
Ingressos financers
Cobrat d’insolvents
Total

En €
437.721
316.393
102.372
18.073
4.335
878.894

En %
49,8
36,0
11,6
2,1
0,5
100,0

▌
▌
▌
▌
▌
▌

Recursos aplicats
Microcrèdits per crear ocupació
Ajuts Puntuals sense retorn
Despeses de personal
Insolvències dels microcrèdits
Serveis exteriors i amortitzacions
Premi Josep M. Piñol
Total

En €
458.760
164.664
97.290
69.248
38.501
22.829
851.292

En %
53,9
19,4
11,4
8,1
4,5
2,7
100,0

Els diners que ens retornen les persones a qui els dei·
xem els microcrèdits serveixen per donar nous micro·
crèdits a altres persones que ho necessiten. Comptem
també amb altres ingressos com són les entrades dels
donants, subvencions i altres conceptes rebuts durant
l’exercici. Aquests ingressos ens permeten fer front a les
despeses generades per dur a terme la nostra activitat,
com ara els ajuts a fons perdut, les despeses de funcionament de la Fundació i els microcrèdits fallits, que es
consideren que no es podran recuperar.
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Sumant
esforços
Col·laboració i suport a altres entitats
El treball en xarxa i en col·laboració amb altres entitats
és clau per sumar esforços i multiplicar resultats.
Acció Solidària Contra
l’Atur forma part de:
▌ Coordinadora Catalana
de Fundacions
▌ Junta de Govern de
l’Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva de
l’Ajuntament de Barcelona
▌ Comissió d’Acció i
Cooperació dels Enginyers
Industrials de Catalunya
▌ FETS, Finançament Ètic i Solidari
▌ Federació Catalana de
Voluntariat Social, dins
l’àrea sectorial d’inserció
▌ Junta Directiva estatal de FIARE
▌ Xarxa Europea d’Acció
Social ESAN (European
Social Action Network)

▌ Patronats de la Fundació
ARED, Fundació Trinijove i
la Fundació Casal Infantil
i Juvenil de Marianao
És sòcia de:
▌ Associació Cristianisme S. XXI
Col·labora amb:
▌ El grup de treball sobre
pobresa del Consell Municipal
de Benestar Social de
Barcelona i de la Xarxa
d’inserció sociolaboral de
l’Ajuntament de Barcelona
▌ El programa INICIA per la
Creació d’Empreses del
Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya

Destaquem els convenis i col·laboracions amb:
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Patronat i
expresidents
▌ Joan Comas Basagañas,
president 1 2
Empresari
▌ Oriol Romances Vidal,
vicepresident primer 1 2
Enginyer tècnic

▌ Maria Antònia Gili Marqués,
vicepresidenta segona 1
Mestressa de casa i
responsable del fons social
de Sant Cugat - Valldoreix
▌ Josep M. Trullas Graells,
vicepresident tercer 1 2
Empresari

▌ Josep M. Gasch
Riudor, secretari 1
Advocat
▌ Lluís Colom Farré,
tresorer 1
Professor mercantil

Vocals
▌ Josep Bigordà Montmany
Parròquia de Nostra
Sra. del Pi
▌ Ramón Escamilla
Montlleó
Enginyer químic
▌ Ignasi Garcia Clavel
Llicenciat en
filosofia i lletres
▌ Ramón García Gay
Professor d’ESADE

▌ Fèlix Gómez i Liarte 1
Informàtic
▌ Joan Majó Cruzate
Enginyer industrial
▌ Josep Martí Gómez
Periodista
▌ Anna M. Oliveras i Saurina
Congregació Hospitalàries
de la Santa Creu
▌ Gil Parés i Casellas
Caputxins de Catalunya

▌ Josep M. Piñol Font
▌ Cassià M. Just i Riba
En fou fundador, i president
Abat emèrit de Montserrat
del 1981 al 1996.
En fou president del
1996 al 2007.
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▌ Francesc Raventós
i Torras 1 2
Economista
▌ Maria Roset i Panadés
Ordre Companyia de Maria
▌ Joan Travé i Casals
Jesuïtes de Catalunya

1
2

Formen part del Consell Directiu, junta·
ment amb Jaume Moliner Miralles i Pere
Sanchez Gordi.
Formen part del Consell Executiu.

▌ Francesc Domingo Francàs
En fou president del
2008 al 2009.
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Donants,
col·laboradors
i voluntaris
Gràcies
Gràcies als
col·laboradors
per la seva
generositat.
Gràcies als
voluntaris
que ens donen
el millor que
tenen.

Els qui l’any 1981 van crear Acció
Solidària Contra l’Atur van tenir ben
clar que havien de construir aquesta
entitat sobre dos pilars, que després
de 28 anys encara són plenament
vigents.
El primer pilar, tenir un grup de
persones i entitats disposades a
donar suport econòmic, amb les
seves aportacions periòdiques o
puntuals, per tal de crear i mantenir
el fons de solidaritat.
El segon pilar, formar un grup de
voluntaris disposats a dedicar
una part del seu temps al funcio·
nament de l’entitat en tasques di·
verses: des de la direcció, la comp·
tabilitat, l’assessorament jurídic,
l’estudi i el seguiment dels diferents
projectes de microcrèdits o dels
préstecs dels fons socials, o d’altres
col·laboracions puntuals.
Aquests dos pilars tenen un denominador comú, la nostra raó
última de ser: la persona. Aquesta
convicció és la que ens mou per
ajudar els més febles i establir un
diàleg sincer amb els que ens de·
manen ajut, sense paternalismes
ni aires de superioritat, però sí amb
exigència i responsabilitat.
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Gràcies als col·laboradors per la
seva generositat. Malgrat els temps
difícils que vivim, no tan sols han
continuat amb les seves aportacions sinó que fins i tot les han aug·
mentades, exemple d’un gran sentit
de responsabilitat.
Gràcies als voluntaris que ens do·
nen el millor que tenen. Mai no po·
dríem pagar pel que fan, perquè no
“fan” de voluntaris, sinó que “són” i
se senten voluntaris, i el “ser” no es
pot pagar de cap manera.
Gràcies als professionals que treba·
llen a l’entitat i que comparteixen els
mateixos valors de la Fundació, per
fer possible el bon funcionament de
l’entitat.
Gràcies a les entitats i a les institu·
cions que confien en la nostra feina
i ens donen el seu suport.
Gràcies a tots els que heu contribuït
a fer el que recull aquesta memòria
de l’any 2009.
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Reptes per
al 2010
Un nivell d’atur socialment insostenible
Les grans víctimes de la crisi eco·
nòmica són els aturats. El patiment
moral i econòmic que se’n deriva
només el coneixen els qui el patei·
xen de prop.
L’atur porta a situacions personals i familiars dramàtiques. A
Acció Solidària Contra l’Atur veiem
molts casos de desesperació. Gent
que fa temps que és sense feina;
gent que està a punt que li tallin l’ai·
gua i la llum per falta de pagament,
desnonaments i uns quants casos
més que ens fa avergonyir que la
societat pugui permetre. L’abast de
l’atur actual ha arribat a unes proporcions tan exagerades que tots tenim
un familiar o amic que es troba en
aquestes doloroses circumstàncies.
Espanya té més de 4 milions d’atu·
rats, i Catalunya més de 600.000:
és una tragèdia col·lectiva que exigeix actuacions de xoc per part
dels qui governen, i respostes solidàries per part de la societat.
El nivell d’atur actual no solament
és socialment insostenible, sinó
que també ho és econòmicament.
Les opinions són unànimes: aquest
nivell d’atur continuarà molt elevat
durant força anys. El cost de les
prestacions als aturats del 2009
ha estat de 31.000 milions d’euros.
Quin cost global tindran les presta·
cions a l’atur? Serà aquest cost via·
ble, socialment i econòmica?
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Hi ha un clam global per aconseguir sortir de la crisi econòmica
actual i començar la recuperació
econòmica. Però existeix un perill
ben clar: que s’aconsegueixi la re·
cuperació econòmica sense un crei·
xement significatiu de l’ocupació. Si
augmenta el PIB però no es redueix
significativament l’atur, continua·
rem tenint un greu problema econò·
mic i social.
La disminució de l’atur no és només
una responsabilitat de les adminis·
tracions públiques, és també una
responsabilitat de tota la societat.
Tots i cada un de nosaltres podem
contribuir a la creació d’ocupació,
encara que sigui en un percentatge
molt petit. És cert que crear ocupa·
ció exigeix esforç, sacrificis i actituds
solidàries, però tots estem cridats
a contribuir-hi, segons les nostres
possibilitats. No podem esperar solucions màgiques, ni que el temps
ho arregli tot: la solució també depèn de nosaltres.

Nosaltres
podem
contribuir
a la creació
d’ocupació,
encara que
sigui en un
percentatge
molt petit.

Acció Solidària Contra l’Atur, per a
l’any 2010, i malgrat que es preve·
uen menys donacions i subvencions,
a causa de la situació econòmica,
ha volgut fer un esforç i augmentar
les dotacions als programes d’ajuts
puntuals sense retorn i el nivell de
microcrèdits concedits, per la greu
situació d’atur que hi ha a Espanya
i a Catalunya.
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Com pots
col·laborar
Com ajudar a donar feina
Fent-te’n voluntari.
Si tens una mica de temps i t’agradaria destinar-lo a
persones que necessiten un cop de mà, no ho dubtis. A
Acció Solidària Contra l’Atur, t’hi esperem!

Fent-hi una aportació econòmica.
Pots fer la teva aportació1 a través de la butlleta, amb
l’autorització bancària que trobaràs a la nostra web
(www.acciosolidaria.cat) o bé amb un ingrés a qualsevol
oficina de:
▌ Caixa de Catalunya: 2013 0021 07 0200395557
▌ “la Caixa”, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona:
2100 0933 49 0200061375
▌ Caixa d’Enginyers: 3025 0002 42 1521652660
▌ O bé amb un xec nominatiu a:
Acció Solidària Contra l’Atur, Fundació Privada
Riera Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a, 08006 Barcelona
Telèfon 93 217 02 88
1

Declaració de la renda corresponent a l’exercici del 2009.
Tots els donatius aportats a la Fundació durant el 2009 gaudeixen de la deducció
en la quota de donatiu (del 25% per a persones físiques i del 35% per a empreses),
amb el límit del 10% de la base liquidable, segons estableix la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la participació privada en
activitats d’interès general. Per poder certificar aquests donatius, cal que el donant
ens indiqui les seves dades personals i el seu NIF.

Concepte,
creació i
coordinació
Valores &
Marketing
Redacció
Acció Solidària
Contra l’Atur i
Valores &
Marketing
Fotografia
Pere Sánchez
i Ignasi Vivas,
Acció Solidària
Contra l’Atur
Dipòsit legal
B-28575-2010
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Hay personas cuyo trabajo consiste en hacer
realidad los sueños de los demás.
En estos tiempos tan difíciles fundaciones como
Acció Solidària Contra l’Atur hacen que tus
proyectos de trabajo puedan hacerse realidad.
Gracias por creer en las personas.”
Eva Ferrer, beneficiària d’un
microcrèdit per a l’autoocupació que
li ha permès formar la cooperativa
Academia de Formación Los Sauces,
Lloret de Mar.

Acció
Solidària
Contra
l’Atur
Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
Telèfon 93 217 02 88
Fax 93 217 64 74
accio@pangea.org
www.acciosolidaria.cat
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