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“Necessitem el teu

compromís per 

capgirar el món.

Despertem! Obrim el

ulls a la realitat on

vivim! No ens 

enganyem, som uns

dels privilegiats,

sabem com viuen els

que no tenen feina?

Reflexionem, pensem

i no ens

en escapolim.

Acceptem la nostra

responsabilitat.

Ajudant a crear 

treball, podrem 

aconseguir fer un món

millor”.

(Anònim).

Acció Solidària Contra l'Atur va començar el seu treball
l'any 1981 amb la concessió de préstecs a persones i
col·lectius desafavorits. Vint-i-nou anys després de l'ini-
ci de l'entitat, Acció Solidària Contra l'Atur ha concedit
més de 2.586 préstecs, per un import total de
5.942.458,43 ¤ , i ha creat 6.722 llocs de treball. S'hi
han atès 6.911 ajuts puntuals a necessitats vitals, per
un import de 3.118.123,25 ¤, i ha arribat a més de
24.485 persones. Pels programes dels fons socials a
Sant Cugat-Valldoreix, Rubí, Cornellà del Llobregat i
Terrassa, s'han concedit 1.570 préstecs, amb un
import de 2.008.929,75 ¤.

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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SOMNIS FETS REALITAT MEMÒRIA 2010 p. 3

Un any
difícil
Carta del 
president

Us donem

les gràcies

a tots

els que

ens feu

costat en

aquesta

Fundació.

El 2010 ha estat un any difícil per la pro-
funditat i la llarga durada de la crisis glo-
bal més forta que hem sofert des de la
segona guerra mundial.

El nombre de persones sense feina a
Espanya i a Catalunya és, des del punt de
vista social, totalment insostenible, però
és el que tenim com a realitat.

Des d'Acció Solidària, tot sabent la nos-
tra limitada capacitat per fer-hi front, hem
fet un gran esforç per ser també actors
actius en l'intent de limitar les conse-
qüències tan negatives de risc d'exclusió
social de molts conciutadans nostres.

Les xifres de la nostra activitat durant el
2010, il·lustren l'esforç fet: els recursos
aplicats han estat de 1.155.459 ¤, un
35,73 % més que l'any 2.009.

En canvi els recursos obtinguts el 2010
han estat de 865.872 ¤ i l'augment
sobre el 2.009 es només d'un 1,71 %,
és a dir que hem suportat una disminució
de disponible de 289.587 ¤ , i encara el
que es més lamentable: del total de sub-
vencions oficials atorgades el 2.010,
només un 20 % havien estat fetes efecti-
ves a l'acabar l'any.

Les sol·licituds d'ajuts s'han incrementat
moltíssim i gràcies al reforçament de la
Comissió Avaluadora, amb més volunta-
ris molt qualificats, l'estudi i decisió d'a-
torgar o no l'ajut es molt més acurat.
Quant s'atorga, cada dossier té un tutor
que en fa un seguiment rigorós. 

Hem fet també un pas endavant per
intentar captar més recursos: varem rea-
litzar una campanya als mercats de
Terrassa, Cornellà i Sant Cugat i estem
endegant uns equips de comunicació per

divulgar millor el que fem i un equip espe-
cífic dedicat a fer gestions per eixamplar
el nombre de subscriptors i benefactors
de la Fundació.

Varem organitzar una jornada conjunta-
ment amb ESADE amb el tema “Com can-
viar la tendència, de destruir a crear ocu-
pació”, que va clausurar la Secretaria
General del Ministeri de Treball i
Immigració Sra. Maravillas Rojo. També
vàrem organitzar una conferencia a Sant
Cugat amb el tema “La convivència es
possible? l'immigració a Catalunya avui”,
amb la intervenció del Diputat Carles
Campuzano.

Hem establert convenis amb les dife-
rents administracions catalanes i amb
el món del cooperativisme, per tal de
ser entitat col·laboradora en donar
suport als emprenedors socials, i hem
ampliat la nostra activitat obrint una
nova seu a Sant Boi, en col·laboració
amb la Fundació Marianao.

Us donem les gràcies a tots els que ens
acompanyeu en l'objectiu de la nostra
Fundació per crear llocs de treball, en pri-
mer lloc a l'equip de treballadores, als
voluntaris, a les administracions públi-
ques, entitats privades, ordres religioses
i tantes altres ajudes de persones priva-
des.

Sense tots vosaltres la Fundació Acció
Solidària Contra l'Atur no seria el que és.

Gràcies,

Joan Comas
President del Patronat
Acció Solidària Contra l'Atur
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ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATURp. 4

Entenent
Acció Solidària
Contra l’Atur
Què fem...

Acció Solidària Contra l'Atur és una 
Fundació que dóna una resposta
tangible, decidida i pràctica de la 
societat civil al repte de l'atur, amb la
creació i l'administració d'un fons econòmic 
privat. Tot és gestionat per professionals voluntaris. 
Volem ajudar a la creació de llocs de 
treball; per això impulsem iniciatives 
d'autoocupació i la consolidació 
d'empreses del sector social.
Així, entre altres activitats, donem 
ajuts per millorar 
la situació laboral de les persones i entitats 
socials amb idees emprenedores que tenen dificultats 
per trobar crèdits en el mercat normalitzat. Acció
Solidària Contra l'Atur, a través d'una comissió de
valoració donarà o no el vist i plau. Si el sol·licitant no
presenta pla d'empresa, Acció Solidària ajudarà a rea-
litzar-lo.

Diverses dades globals de l'any 2010

❙ 917.258 ¤ Total imports concedits

❙ 264 Llocs de treball creats o consolidats

❙ 800 Persones beneficiàries dels programes

❙ 34 Nombre de voluntaris

❙ 3 Nombre de professionals contractats

Sol·licitud d'ajut a
un professional
d'atenció social

Petició de 
documentació
i 1a avaluació

Avaluació de la
sol·licitud pel
comitè tècnic

Tutorització i
seguiment del
projecte

Retorn
dels diners
prestats 
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El nostre
objectiu
Principal:
Ajudar a crear ocupació

com es concedeixen 
Els projectes presentats són avaluats primerament pels
serveis de promoció econòmica d'ajuntaments, con-
sells comarcals o altres organismes públics (tots dins
l'àmbit territorial de Catalunya). Aquesta sol·licitud d'a-
jut, acompanyada de tota la documentació pertinent:
pla d'empresa, pla d'inversió i finançament, compte de
resultats provisional, etc. Una comissió tècnica, forma-
da per professionals voluntaris i una treballadora
social, de la Fundació, examina i resol cada sol·licitud,
amb un criteri rigorós.

Per accedir a un préstec, 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.

Els préstecs solidaris són préstecs
que Acció Solidària Contra l'Atur con-
cedeix sense interessos, per a la
creació o la consolidació d'iniciatives
com ara:

❙ microempreses d'autoocupació

❙ empreses d'inserció 

sociolaboral, centres especials

de treball i tallers ocupacionals;

❙ cooperatives, fundacions o 

associacions;

Dades 

❙ 78 ajuts concedits

❙ 264 Llocs de treball creats o 

consolidats

❙ 499.540 ¤ Import prestat

S’han assessorat 108 projectes del programa d’autooocupació.

S’han desaconsellat 16 projectes per no ser viables.
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Ajuts a processos 

d’inserció laboral

❙ 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: màquines 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 mercaderies: per poder iniciar el 

negoci, oferir una nova línia de productes...;

❙ pagament de llars d'infants, per facilitar la inserció 

laboral de la mare.

❙ Família peruana que resideix al nostre
país des de fa molts anys. El marit s’ha que-
dat a l’atur fa gairebé 18 mesos. La dona,
amb la titulació de tall i confecció, es vol
establir pel seu compte i arranjar roba per
poder sor tir d'aquesta situació. Acció
Solidària li ha concedit un préstec de 800
euros per la compra d'una màquina de cosir.

❙ Mare i filla sense cap ingrés econòmic, cera-
mistes de professió. Després d'intentar moltes
vegades trobar una feina estable, han decidit
posar en marxa un taller de ceràmica. Per això
havien d'arreglar el forn i comprar determinades
eines, Acció Solidària els ha donat l'empenta
que necessitaven per començar aquesta tasca
amb un préstec de 1000 euros.

Què són?  

El programa d'ajuts a processos d'inserció laboral vol
facilitar elements a la persona en situació d'atur, per-
què pugui fer una inserció laboral immediata.
Els ajuts econòmics estan destinats a necessitats
com ara:

com es concedeixen  

Aquest ajut es tramita sempre a tra·
vés d'un treballador social dels ser·
veis socials dels ajuntaments, o d’al-
tres serveis especialitzats, els quals
n'emplenen la sol·licitud i hi adjunten
la documentació acreditativa.
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 propo-
sada. 

Dades 

❙ 54 Ajuts concedits a sol·licituds

❙ 57 Llocs de treball creats

❙ 141 Persones beneficiàries
(nucli familiar)

❙ 58.114 E Import prestat
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Com a conseqüència de l'aproximació de la
nostra Fundació al moviment cooperatiu de
Catalunya, va arribar-nos la possibilitat de
col·laborar en un nou projecte de creació
d'una cooperativa.

La iniciativa, provinent del Maresme i més
concretament de Mataró i el seu entorn,
està basada en l'establiment d'una interre-
lació entre cooperatives de productors agrí-
coles i cooperatives de consumidors, pro-
mocionant-les, creant-les, oferint formació,
models, formats, programes informàtics i
sempre fidels tots a la voluntat de posar a
l'abast dels consumidors a preus competi-
tius, productes naturals i biològics proce-
dents dels propis agricultors. 

Per tal que pugui funcionar aquesta inicia-
tiva i poder plantar cara a la gran distribu-
ció cal, d'una par t un potent component
humà i de l'altra, sobretot un mínim de pro-
fessionalitat. El projecte és realment inno-
vador i al mateix temps cobreix la necessi-
tat d'aconseguir desprendre's del domini
de les grans empreses que actuen en el
mercat. 

Els promotors d'aquest projecte han dis-
senyat les eines necessàries per poder
oferir a tots els petits o grans col·lectius
de les dues bandes -productors i consumi-
dors- per tal que puguin constituir coopera-
tives, organitzar les pròpies estructures,
dotar-les dels recursos adequats i assegu-
rar la millor eficàcia. El nivell tècnic del pro-
jecte i el coneixement del sector per par t
d'aquests promotors, és remarcable.
També cal destacar que aquests promotors
estan en contacte amb altres iniciatives
similars d'altres països d'Europa. 

Aquest projecte ha merescut una important
subvenció del Depar tament de Treball de la
Generalitat, en encaixar amb una de les
polítiques actuals de l'Administració cata-

lana: afavorir el moviment cooperatiu.
L'ajuda de la Fundació ha consistit en faci-
litar el finançament del projecte abans que
es materialitzi el cobrament de la subven-
ció, tot i que estem en un moment en que
la situació de les finances públiques, avui
coneguda per tothom, fa que es demori
molt el pagament de les ajudes.

Si aquest projecte, ambiciós i potent, es
realitza tal com s'espera, podrà oferir
altres possibilitats de col·laborar amb la
Cooperativa.

Sens dubte que en el desenvolupament
d'aquest projecte per par t de la
Cooperativa La Central Biològica, es poden
preveure la creació de llocs de treball dins
de les diferents cooperatives a constituir,
que encaixa amb l'objectiu fonamental de
la nostra Fundació.
Esperem i desitgem l'èxit d'aquesta inicia-
tiva. 

Miquel Verdaguer
Voluntari 

d’Acció Solidària Contra l’Atur

La central Biològica

Una oportunitat
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Un cop
de mà
Programa d’ajuts puntuals a

necessitsts vitals

Què són?  

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'habitatge
(desnonaments, lloguers...), rebuts
de subministraments (aigua, llum...),
despeses mixtes (subministraments i
subsistència) i altres ajuts.

Dades 

❙ 352 Sol·licituds aprovades

❙ 1084 Persones beneficiàries

de manera directa (nucli familiar)

❙ IMPORT: 193.238.-E

Distribució dels ajuts

❙ 61% Ajuts per a l'habitatge

❙ 12% Subsistència

❙ 27% Despeses mixtes

com es concedeixen  

Les sol·licituds d'ajuts a situacions límit arriben i es
canalitzen a través de treballadors socials de munici-
pis, 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.

Beneficiaris

❙ 57,1 % Dones

❙ 42, 9 % Homes

❙ 59,4% Persones autòctones

❙ 40,6% Nouvinguts

❙ 40,4 anys Edat mitjana del cap de família

❙ 94,95% Destinataris dels ajuts: famílies que

es troben per sota del llindar de la pobresa
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Ens estenem
en el
territori:

Què fem  

L'objectiu dels fons socials és ajudar
a col·lectius fràgils, en especial immi-
grants, dones la majoria de vegades
que tenen una feina remunerada,
però que no disposen de recursos
suficients per estabilitzar·se i conso-
lidar·se professionalment.
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 prè-
viament, que sol ser de 4 mesos.

Fons socials
com es concedeixen  

Els fons socials es basen en la premissa de la soli-
daritat i la responsabilitat de les persones que subs-
criuen el préstec (el beneficiari i un garant moral). Cal
que el retornin perquè un altre persona se'n pugui
beneficiar.
Acció Solidària Contra l'Atur va incorporar aquest nou
programa d'ajuts, principalment pels immigrants per
al pagament dels viatges per tramitar els visats; per
pagar els deutes contrets 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.

Na Maria Estela

està contenta 

perquè ha pogut

resoldre la seva 

problemàtica.

M. Estela va venir a sol·licitar un préstec per comprar
un camió per la seva família, a la qual havien robat el
que tenien i que era el seu medi per guanyar-se la
vida. Li varem concedir diversos préstecs que ha anat
complint amb el seu compromís de devolució i s'ha
pogut estalviar els interessos abusius que li demana-
ven.   
Amb aquests ajuts s'ha pogut resoldre la problemàti-
ca d'aquesta família. 
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Fons social Sant Cugat - Valldoreix

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 préstecs és d'un
91,64%.

Cal agrair especialment el suport, per a aquest programa,
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

❙ 147 Sol·licituds resoltes el 2010

❙ 181.710,00 ¤ Import global

Altres territoris 

Els fons socials també tenen presèn-
cia 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.

Dades 
Rubí 

❙ 04/2006 Data de creació 

❙ 4 Sol·licituds resoltes el 2010

❙ 5.000 ¤ Import 2010

❙ 50 Sol·licituds resoltes globals

❙ 66.700 ¤ Import global

Cornellà

❙ 05/2007 Data de creació 

❙ 7 Sol·licituds resoltes el 2010

❙ 8.580 ¤ Import 2010

❙ 29 Sol·licituds resoltes globals

❙ 28.064 ¤ Import global

Terrassa

❙ 11/2007 Data de creació 

❙ 26 Sol·licituds resoltes el 2010

❙ 28.880 ¤ Import 2010

❙ 90 Sol·licituds resoltes globals

❙ 104.420 ¤ Import global

Préstecs Ajust 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 1.274.004 300 4.036
2008 215.185 1.489.229 2.500 6.536
2009 162.150 1.651.379 4.961 11.497
2010 181.710 1.833,089 1.710 13.207

Total concedit 1.846.296 

Fons socials:
Sant Cugat i altres
territoris
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La Roda de la solidaritat no s'atura mai. Els diners que es
retornen, es tornen a deixar per a noves necessitats: la devolució dels crèdits pres-
tats ens permet continuar donant crèdits nous i noves oportunitats a persones que
necessiten un cop de mà per treballar.

Com
optimitzem
els nostres
recursos

❙ 35,48 % Retorn préstecs

❙ 20,45 % Donacions privades

❙ 17,79 % Subvencions oficials

❙ 25,06 % Disminució disponible

❙ 1,21 % Ingressos financers

❙ 60,72 % Préstecs per l'ocupació

❙ 18,66 % Ajuts Puntuals sense retorn

❙ 8,74 % Despeses de personal

❙ 5,84 % Insolvències dels préstecs 

❙ 4,24 % Serveis exteriors i amortitzacions

❙ 1,80 % Premi Josep M. Piñol

D’on provenen 

els recursos:

A què es destinen 

els recursos:

25,6 %

1,21 %

17,79 %

35,48 %

20,45 %

60,72 %

18,66 %

4,24 %

8,74 %
1,8 %

5,84 %
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El valor afegit d'Acció Solidària
Contra l'Atur és que el seu funcio-
nament es basa a partir de donants
i voluntaris.

Els donants, són persones físiques
i entitats que col·laboren amb les
seves aportacions periòdiques o
puntuals.

Els voluntaris són persones profes-
sionals que d'una forma altruista i
generosa, donen par t del seu
temps per tirar endavant la
Fundació a través de tasques diver-
ses des de la direcció, la comptabi-
litat, l'assessorament jurídic, l'estu-
di i el seguiment dels diferents pro-
jectes per donar préstecs solidaris
o també d'altres ajudes puntuals.

Aquest binomi, donants i voluntaris,
tenen un objectiu comú: ajudar a
les persones: 

persones vulnerables, degut a la
seva situació d'atur.

L'atur és cada cop el problema més
greu de la societat actual. És per
això que la nostra Entitat posa tots
els esforços, tant econòmics com
humans per ajudar a crear llocs de
treball.

Per tant, volem donar les gràcies a
tots els col·laboradors que feu pos-
sible assolir els nostres objectius.

GRÀCIES:

Als donants, perquè malgrat el
temps de crisi en que vivim, han
continuat les seves aportacions i
moltes vegades més generoses.

Als voluntaris, pel seu esperit
altruista que dóna el valor afegit de
la generositat.
Valor afegit de la nostra Fundació i
l'element clau i indispensable per
complir els nostres objectius.

Als professionals, persones que
amb el seu bon treball fan possible
el funcionament de l'entitat.

A les Entitats i Institucions que
des de diferents vessants, tant eco-
nòmica, com de suport, confien en
la nostra feina i ajuden a que el
nostre treball sigui possible

Gràcies als

donants,

col·laboradors, 

per la seva

generositat.

Gràcies als

voluntaris que

ens donen el

millor que

tenen.

Gràcies als

professionals,

entitats i 

institucions 

podem realitzar,

el nostre 

objectiu. 

D0nants,
col·laboradors
i voluntaris
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Comptes
del 2010
La nostra activitat en xifres

Els comptes de la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur han estat
auditats per AUREN Auditors Barcelona, membre del Col·legi de
Censors de Comptes de Catalunya, estan a disposició dels
col·laboradors de l'entitat.

Origen dels recursos En € En %

❙ Retorn préstecs 409.975 35,48
❙ Donacions privades 236.310 20,45
❙ Subvencions oficials 205.553 17,79
❙ Disminució Disponible 289.587 25,06
❙ Ingressos Diversos 14.034 1,21

Total 1.155.459 100,0

Recursos aplicats En € En %

❙ Préstecs per crear ocupació 701.593 60,72
❙ Ajuts Puntuals sense retorn 215.665 18,66
❙ Despeses de personal 100.974 8,74
❙ Insolvències dels préstecs 67.518 5,84
❙ Serveis exteriors i amortitzacions 48.934 4,24 
❙ Premi Josep M. Piñol 20.775 1,80 

Total 1.155.459 100,0

Els diners que ens retornen les persones a qui els deixem els prés-
tecs serveixen per donar nous préstecs 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 préstecs fallits, que es consideren que no es podran
recuperar.
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Amb la voluntat i la necessitat de tenir més
presència pública aquest any 2010 hem
donat un pas més per aconseguir-ho.

És evident que en els temps actuals, si no et
fas visible no existeixes

La nostra comunicació ha de ser més potent,
més fluida, en definitiva que arribi més a
tothom. Per això cal estar més presents en
els mitjans.

Hem començat a fer un nou pla de comunica-
ció a traves d'un conveni de 2 anys amb
ESADE-ALUMNI

La nostra presència externa, s'ha fet realitat
a través de diferents actes i accions:

Una jornada organitzada conjuntament entre
Acció Solidaria i Esade sobre: COM CANVIAR
LA TENDÈNCIA : DE DESTRUIR A CREAR
OCUPACIÓ? 

Aquest acte fou presentat per la directora
d'ESADE, Sra. Eugènia Bieito i amb la partici-
pació de: Joan Tugores, Joan Coscubiela,
Francesc Raventós, Joan Turró, Carles Barba
i Esther Sánchez i amb la cloenda de la Sra.
Maravillas Rojo, secretària general d'ocupa-
ció del Ministeri de Treball i immigració.

Una Conferència a Sant Cugat del Vallès
sobre: “LA CONVIVÈNCIA ES POSSIBLE? La
IMMIGRACIÓ A CATALUNYA ,AVUI a càrrec del
Sr. Carles Campuzano, diputat de CIU al
Congrés 

Una acció: El DIA DE LA SOLIDARITAT EN ELS
MERCATS:

El 17 de desembre en els mercats de
Cornellà, Sant Cugat i Terrassa es va fer una
acció de sensibilització sobre el greu proble-
ma de l'atur i amb l'ànim de difondre Acció
Solidària Contra l'Atur, que malgrat comptar
amb quasi trenta anys d'història, per molta
gent encara no és coneguda. 

Finalment, hem iniciat un nou camí i estem
treballant amb il·lusió per aconseguir una
millor presència pública, tant necessària per
poder donar una millor resposta a les neces-
sitats actuals. 

Més
presència externa
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Premi a la millor iniciativa 
innovadora de lluita contra l'atur, dotat
amb 10.000 ¤

El Centre Especial de Treball "EL
PLA", amb el projecte “Cultivem la
Igualtat ”

El jurat ha valorat especialment l'expectativa
de crear 30 nous llocs de treball per a perso-
nes amb discapacitat que no sempre poden
treballar en l'empresa ordinària, en un projec-
te innovador. Es tracta d'ampliar el manipulat
i envasat hortofrutícola, especialment fruites
i hortalisses fresques, netes, trossejades i
envasades a punt pel seu consum. El produc-
te manté les seves propietats naturals i fres-
ques amb l'avantatge que ja ve rentat, tros-
sejat i no incorpora additius o conservants.
S’envasen en bosses o safates en una sola
varietat o mescla de varietat o espècies. 

Es tracta d'una aposta innovadora pel treball
amb sentit de les persones amb discapacitat.
És també un exemple pioner del concepte tra-
dicional “d'enclavament laboral” i representa
una clara aposta per a la millora de les con-
dicions d'inserció laboral de les persones
amb discapacitat.

Premi a la trajectòria d'una entitat en la
lluita en favor de la inserció laboral, dotat
amb 10.000 ¤

L'Associació Social Andròmines

S'ha destacat per tractar-se d'una entitat
sense ànim de lucre, que des de l'any 1993
treballa per una societat més justa i equitati-
va mitjançant la lluita i denuncia de l'exclusió
social i acolliment de persones en situació
d'exclusió sociolaboral. Andròmines ha estat
una associació modèlica en atendre i acollir
a persones desfavorides, marginades o
excloses, que tenen greus dificultats per des-
envolupar una vida normalitzada per la falta
d'acceptació de les diferències i per la seva
incapacitat personal o social, per accedir a
un treball digne, donant la oportunitat a tots
aquests ciutadans mitjançant la protecció
ambiental i la recuperació i revalorització de
residus.

Premi
Josep M. Piñol
13a 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'objec-
tiu 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 socio-
laboral.

En aquesta tretzena edició, els premis han estat pel Centre Especial de
Treball “EL PLA”, amb el projecte “Cultivem la Igualtat” i per l’Associació
Social “Andròmines”. 
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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 pobre-
sa del Consell Municipal de
Benestar Social de Barcelona i
de la Xarxa d'inserció sociola-
boral de l'Ajuntament de
Barcelona

❙ El programa INICIA per la 
Creació d'Empreses del 
Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya

Sumant
esforços

Col·laboració i suport amb altres entitats

El treball en xarxa i en col·laboració amb altres entitats
és clau per sumar esforços i multiplicar resultats.

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

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

❙ Maria Antònia Gili Marqués,
vicepresidenta segona 1
Mestressa de casa i res-
ponsable del fons social 
de Sant Cugat · Valldoreix

❙ Josep M. Trullas Graells,
vicepresident tercer 1, 2

Empresari

❙ Joan Majó Cruzate
Enginyer industrial

❙ Pilar Mercadé Nubiola 1
Experta en treball social

❙ Pilar Malla Escofet 
Treballadora social

❙ Josep Martí Gómez
Periodista

❙ Anna M. Oliveras i Saurina
Congregació Hospitalàries
de la Santa Creu

❙ Gil Parés i Casellas
Caputxins de Catalunya

❙ Josep M. Gasch
Riudor, secretari 1
Advocat

❙ Lluís Colom Farré,
tresorer 1
Professor mercantil

❙ Francesc Raventós
i Torras 1, 2

Economista

❙ Maria Roset i Panadés
Ordre Companyia de Maria

❙ Joan Travé i Casals
Jesuïtes de Catalunya

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

2 Formen part del Consell Executiu.

❙ Josep M. Piñol Font
En fou fundador, i presi-
dent del 1981 al 1996

❙ Cassià M. Just i Riba
Abat emèrit de Montserrat
En fou president del
1996 al 2007.

❙ Francesc Domingo Francàs
En fou president del
2008 al 2009.
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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'autorit-
zació bancària que trobaràs a la nostra web ( www.acciosolida-
ria.cat ) o bé amb un ingrés a qualsevol
oficina de:

❙ Catalunya Caixa: 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 2010.

Tots els donatius aportats a la Fundació durant el 2010 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 D.N.I.
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2011 seguirà sent un any difícil. El
nivell d’atur a Catalunya no baixa-
rà per sota del mig milió de perso-
nes, i ens temem que aquest alt
nivell d’atur ens acompanyarà
durant molt de temps.

Què els podem dir als aturats que
truquen a la nostra porta? Alguns
que es troben en situacions vitals
desesperades, desnonaments,
perill de que els hi tallin la llum, ali-
mentació bàsica, o lloguers impa-
gats, intentem ajudar-los amb un
ajut sense retorn. Malauradament
les nostres possibilitats son limita-
des. 

D'altres no es volen rendir davant
el seu infortuni. Volen seguir llui-
tant i es veuen amb força d'em-
prendre alguna activitat, creant-se
així el seu propi lloc de treball. No
tots ells tenen un mínim de prepa-
ració per poder-ho fer. La nostra
experiència de fracassos viscuts
ens diu que no podem confondre
la il·lusió i el desig amb la viabili-
tat d’un projecte. Un dels reptes
del 2011 es ajudar millor a ava-
luar les persones i els projectes
per aconsellar el camí a seguir. Un
projecte no reeixit genera sacrifi-
cis i frustracions. Hem d’evitar-ho.
L’any 2011 voldriem ajudar a aug-
mentar els llocs de treball creats o
salvats. Són moltes les entitats
socials que estan passant dificul-

tats econòmiques extremes i
necessiten un suport econòmic
temporal. Hi ha molts llocs de tre-
ball en perill que podrien engrossir
l'atur. Volem ser sensibles a
aquestes situacions.

Per tirar endavant la nostra tasca
i disposar de més mitjans, l'any
2011 farem un esforç per donar-
nos a conèixer, amb activitats del
mateix tipus de les realitzades
l’any 2010 com el Premi Josep
Mª Piñol, la Jornada sobre l'Atur
organitzada conjuntament amb
ESADE, o el Dia de la Solidaritat
amb els Mercats a Cornellà, Sant
Cugat del Vallès, i Terrassa.
També volem fer més contactes
personals explicant millor el que
fa la nostra fundació. Necessitem
més col·laboradors amb ajuts
econòmics i amb ajuts personals
per poder arribar més lluny.

Sabem de les dificultats amb les
que ens trobarem. Nosaltres tam-
poc ens rendirem. Creiem en el
futur, en l’esforç i la solidaritat
humana. En un moment com l’ac-
tual la solidaritat és més necessà-
ria que mai. ACCIO SOLIDARIA
CONTRA L’ATUR contribuirà amb el
seu esforç en una lluita comparti-
da per tota la societat contra la
xacra de l’atur.

Reptes per
al 2011

Nosaltres

podem

Contribuir a la

creació

d'ocupació,

encara que

sigui en un

percentatge

molt petit
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Acció
Solidària
Contra
l’Atur

Fundació
Privada

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

Peixateria. Un pare de 58 anys amb experiència

en el sector i que estava a l'atur i amb poques

possibilitats de trobar feina per l'edat i el seu fill

de 24 anys també a l'atur, participen en el pro-

grama Òpera de la Diputació que

facilita formació i obertura de parades tancades

en els mercats municipals. Després de revisar el

pla d'empresa realitzat per l'Ajuntament de

l'Hospitalet els hi concedim 6000 euros, per

finançar la compra d'una furgoneta isotèrmica.

Retornen el préstec puntualment.

“
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