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No n´hi ha prou 
amb estendre la mà, 
cal també , tenir la capacitat 
de sostenir-la 
el temps necessari.  
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Acció  Solidària Contra l’Atur va començar  la seva feina 

el 1981 amb la concessió de préstecs sense interès a 

persones i col·lectius desfavorits. Trenta-dos  anys després 

de l’inici de l’entitat, Acció Solidària Contra l’Atur ha 

concedit  2.902 préstecs,  per un import total 

de 7.617.882 €, i ha creat  7.542 llocs de 
treball. S’han atès 7.832 ajuts puntuals a 

necessitats vitals, per un import de 3.522.098 €, i ha 

arribat a més de 27.288 persones. 

Per als programes dels fons socials a Sant Cugat-Valldoreix, 

Sant Boi del Llobregat,  Cornellà del Llobregat, s’han concedit 

2.107 préstecs, amb un import de 2.682.379 
€.

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 

Benestar i família, al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, 

amb el núm. E00680.
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Continua la crisi, per tant seguim vivint una època difícil. 
Difícil per:
... aconseguir nous col·laboradors
... obtenir subvencions
... emprendre nous negocis
... obtenir més donatius. 
A nosaltres les dificultats ens fan créixer, ens fan ser més 
innovadors, tenir més energia per anar endavant, creiem 
en el que fem, som valents, generosos, emprenedors i 
volem assolir la nostra missió: que tothom tingui un 
treball digne. 
Com sempre, malgrat els temps adversos, continuem 
ajudant a construir un futur per a moltes persones que en 
l’actualitat es troben a l’atur, però que tenen una idea, un 
projecte, un negoci. Nosaltres els ajudem a fer-lo realitat! 
Aquest any 2013 ens han arribat més projectes i hem 
incrementat els pressuposts. Resumint: hem donat més 
préstecs sense interès. Tal com vam dir l’any passat, 
hem fet dues convocatòries de préstecs extraordinaris, 
a més del premi Josep Maria Piñol. Tots tres actes han 
tingut un èxit de participació.
Volem remarcar que aquest any hem donat un pas 
endavant en l’estratègia global de comunicació de 
la fundació: hem entrat en el món 2.0. Hem renovat 
totalment la pàgina web, i hem començat a tenir presència 
activa a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Google+ 
i YouTube. El nostre objectiu és crear una comunitat 
solidària real i virtual i, a la vegada, fer més coneguda la 
nostra fundació.
Com cada any, us vull agrair la vostra col·laboració. La 
fundació és el resultat dels diferents tipus d’aportacions 
que feu tots vosaltres: tots som Acció Solidaria Contra 
l’Atur.
Per això, de cara el futur, us demano a tots una major 
implicació amb la fundació: patrons, col·laboradors, 

voluntaris i personal. TOTS hem de sentir l’entitat com una 
cosa nostra. Només així podrem continuar els propers 
anys i donar resposta a les persones que estan a l’atur.
Ja som al 2014, i és el moment de passar comptes del que 
s’ha fet l’any passat i del que volem fer en el futur, per això 
us convido a llegir la Memòria 2013. Espero que sigui del 
vostre interès.
Amb tot l’afecte,

Joan Comas
President d’Acció Solidària contra l’Atur

La suma de moltes 
accions petites pot 
canviar el món

Carta del president

Benvolguts: 
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Actuació 
d’Acció Solidària 
Contra l’Atur

Diverses dades globals de l’any 2013 

▌	1.263.384 €  Total destinats a préstecs i ajuts
▌	341   Llocs de treball creats o consolidats
▌	774   Persones beneficiàries dels programes
▌		41    Nombre de voluntaris
▌	4    Nombre de professionals contractats

Què fem?

Sol·licitud d’ajut

o préstec a

un professional

d’atenció social

Petició de 

documentació

i avaluació

Avaluació de la

sol·licitud pel

comitè tècnic

Tutoria i

seguiment del

projecte

Retorn

dels diners

prestats

1

2

3

4

5

Acció Solidària contra l’Atur és una resposta 
tangible, decidida i pràctica de la societat civil al repte 
de l’atur amb l’atorgació i l’administració d’un fons 
econòmic privat.

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 préstecs sense 
interès per millorar la situació laboral de les persones i 
entitats socials amb idees emprenedores.

Per a l’obtenció del péstec o l’ajut, la petició es canalitza a través 
de professionals voluntaris que tramiten les sol·licituds, elaboren 
els plans d’empresa corresponents i presenten les peticions a la 
comissió de valoració, l’encarregada d’avaluar cada cas. 

Posteriorment, un tutor fa el seguiment de les 
iniciatives a les quals s’ha atorgat l’ajut.

1

2

3

4

5
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Dades 2013

▌	837.060€   Import prestat 
▌	130      Ajuts concedits
▌	341      Llocs de treball 
         creats o consolidats

El nostre objectiu 
principal:
ajudar a crear ocupació

Com es concedeixen?

Els préstecs solidaris són préstecs
que Acció Solidària Contra l’Atur 
concedeix 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.

S’han assessorat: 215 
(projectes del programa d’autoocupació.)

Projectes desaconsellats: 85 
(no eren viables.) 

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 fitxa 
de  sol·licitud, acompanyada de tota la documentació 
pertinent: pla d’empresa, pla d’inversió i finançament, 
compte de resultats previsional, etc. Una comissió 
tècnica, formada per professionals voluntaris i una 
treballadora social, 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.

▌	Empreses d’inserció sociolaboral. 

▌	Centres especials de treball i tallers ocupacionals. 

▌	Cooperatives, fundacions o associacions.

▌	En el cas de microempreses, el promotor no ha de 
disposar de recursos econòmics suficients ni de la 
possibilitat d’accedir a un préstec bancari per manca  
d’aval.

Què fem?
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Coperauto SCCL 
de Sant Vicenç 
dels Horts

A finals de 2012 el concessionari de Seat a Sant 
Vicenç dels Horts va fer fallida i va tancar el taller de 
reparació d’automòbils que tenia en aquesta localitat 
deixant a l’atur a sis treballadors 
Quasi tots ells tenien en aquell moment entre 47 i 
59 anys i se’ls plantejava per tant una situació difícil. 
Parlant-ho entre ells van arribar a la conclusió de que 
per separat alguns podrien trobar feina però era del tot 
segur que això no seria així en tots els cassos.
Van pensar que amb la fallida de l’empresa es perdien 
els esforços de molts anys de treball i sobretot es 
perdia el valuós actiu que representava un equip sòlid, 
ben format i amb experiència, que durant molts anys 
havia demostrat la seva solvència.
Tot això va fer que es plantegessin 
tirar endavant ells mateixos una nova 
empresa. Aviat, però, van  topar-
se amb una primera dificultat: el 
propietari del local on estava l’antic 
taller els hi demanava un lloguer 
que ells consideraven excessiu. 
No els va ser difícil, però, trobar un 
local alternatiu al Polígon Industrial 
Barruana de Sant Vicens del Horts. 
El projecte de crear una nova 
empresa que els assegures els llocs 
de treball donava així les primeres 
passes. 
En aquell moment, van creure 
encertadament, que necessitaven 
concretar la idea d’empresa en forma de projecte i per 
fer-ho van demanar ajuda a Secot que els va ajudar a 
fer el seu pla d’empresa. Era un pla simple però que 
reflectia clarament tant la seva capacitat tècnica com 
el seu realisme en la planificació econòmica. Com 
a forma societària de la nova empresa varen triar la 
cooperativa que consideraren, que era la que més 
s’ajustava tant a les característiques del equip com a la 
voluntat de funcionament que es proposaven.
D’aquesta manera, una vegada més, la forma 
cooperativa serviria per donar continuïtat a una 
empresa en crisi.

En l’aspecte financer les indemnitzacions que havien 
de rebre de l’empresa i de la capitalització de l’atur els 
van permetre disposar dels mes de 150 mil euros que 
necessitaven per posar en funcionament el nou taller.
Però per completar aquest finançament necessitaven 
26.000 € per que els permetessin comprar una 
cabina de pintura, indispensable en un taller de les 
característiques del que s’havien proposat instal·lar. 
Per fer front a aquesta inversió van sol·licitar a ASCA 
un préstec de 20 mil € ja que aquest era l’import 
que normalment és concedeix a les cooperatives de 
nova creació d’acord amb el conveni de promoció 
d’emprenedors cooperatius que ASCA te signat amb 
SEIRA.

Però després d’avaluar la solidesa del projecte i veure 
les possibilitats de preservar sis llocs de treball ASCA 
va decidir finançar totalment la compra de la cabina de 
pintura concedint un préstec de 26 mil euros.
Passats els primers mesos de funcionament de la nova 
empresa, pot dir-se que les dificultats inicials han estat 
superades i que afortunadament, en aquest cas, s’ha 
pogut evitar la pèrdua de llocs de treball i assegurar la 
feina a uns professionals que s’ho mereixen.
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Què són?

Ajuts a processos 
d’inserció laboral 

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

Com es concedeixen?

Aquest ajut es tramita sempre mitjançant un treballador 
social dels serveis socials dels ajuntaments amb 
els quals col·laborem o altres 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 interès. La quantitat de l’ajut depèn de l’activitat.▌		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.

Dades 2013
▌	51  Ajuts concedits
▌	51  Llocs de treball creats
▌	133 Persones beneficiàries 
   (nucli familiar)
▌		562 €  Import mitjà prestat
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Un cop de mà

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.

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

Programa d’ajuts puntuals a necessitats vitals

Dades 2013
▌	251  Sol·licituds aprovades
▌ 774  Persones beneficiàries (nucli familiar)
▌ 92.364 €  Import

Distribució dels ajuts 
▌ 45%  Ajuts per a l’habitatge
▌ 34%  Subsistència
▌ 21%  Despeses mixtes

Beneficiaris 
▌	59%  Dones
▌ 41%  Homes
▌ 66%  Persones autòctones
▌ 34%  Nouvinguts
▌ 41,8 anys Edat mitjana del cap de família
▌ 96,5%  Destinataris dels ajuts: 
    famílies que es troben per sota del 
    llindar de la pobresa

Què fem? Com es concedeixen?
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Altres territoris
Fons Social 
Sant Cugat - Valldoreix

Fons socials:  
Sant Cugat i altres 
territoris

L’activitat principal del Fons Social Sant Cugat -
Valldoreix ha estat l’estudi i la concessió de préstecs. 
Només un 1,76% de  les sortides corresponen a ajuts 
puntuals. El percentatge de retorn acumulat dels préstecs és 
d’un 91,20%.
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.

Els fons socials també tenen presència en altres seus 
territorials:
Cornellà, Sant Boi de Llobregat. 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 2013
▌	11/1998  Data de creació
▌	168  Sol·licituds resoltes el 2013
▌	206.800 €  Import global 2013

Cornellà 
Sant Boi de Llobregat
▌	14   Sol·licituds resoltes el 2013
▌	11.000 €  Import 2013
▌	181.584 €  Import acumulat des   
    del 2007

Total concedit     2.470.956 €

IMPORT ACUMULAT AJUTS PUNTUALS IMPORT  ACUMULATPRÉSTECSANY

1.442
7.320

26.829
127.493
323.094
530.419
725.254
945.644

1.103.794
1.274.044
1.489.229
1.651.379
1.831.379
2.034.569
2.237.819

2.439.229

0
0
0
0

390
1.500

565
481
800
300

2.500
4.961
1.710
4.780
3.640

10.100

0
0
0
0

390
1.890
2.455
2.936
3.736
4.036
6.536

11.497
13.207
17.987
21.627
31.727

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1.442
5.878

19.509
100.664
195.601
207.325
194.835
220.390
158.150
170.250
215.185
162.150
180.000
203.190
203.250
196.700

RELACIÓ D’AJUTS CONCEDITS PEL FONS SOCIAL SANT CUGAT DEL 1998 AL 2013
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La Roda de la Solidaritat 
no s’atura mai

Els diners que es retornen, es reinverteixen per a 
noves necessitats

D’on provenen els recursos A què es destinen els 
recursos

36,90 %  Retorn préstecs
18,57 % Donacions privades
4,77 %  Subvencions públiques
37,35 % Disminució disponible
2,41 %  Ingressos diversos
100,00 %

72,61 % Préstecs per l’ocupació
7,12 %  Ajuts Puntuals sense retorn
8,25 %  Despeses de personal
6,47 %  Insolvències dels préstecs
3,95 %  Serveis exteriors i amortitzacions
1,60 %  Premi Josep M. Piñol
100,00 %

8,25%

72,61%

7,12%

6,47%

8,25%1,60%

3,95%

36,90%37,35%

18,57%

4,77%

2,41%
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Els comptes de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur sempre s’auditen per AUREN Auditors Barcelona, 
membre del Col·legi de Censors de Comptes de Catalunya, i estan a disposició dels col·laboradors de l’entitat.

Comptes del 2013

La nostra activitat en xifres

Els diners que ens retornen les persones a qui deixem els préstecs serveixen per donar nous préstecs a altres 
persones que ho necessiten. Comptem també amb altres ingressos, com són les entrades dels col·laboradors,  
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.
NOTA: Comptes aprovats pel Consell Directiu, encara pendents de l’aprovació definitiva del Patronat i d’auditar.

Origen dels recursos
▌	Retorn	préstecs
▌	Donacions	privades
▌	Subvencions	públiques
▌	Ingressos	diversos
▌	Disminució	disponible
 TOTAL

En euros
530.976 €
267.237 €
68.628 €
34.611 €

537.374 €
1.438.826 €

En euros
1.044.760 €

102.464 €
93.083 €
23.077 €

118.675 €
56.767 €

1.438.826 €

En %
36,90%
18,57%
4,77%
2,41%

37,35%
100 %

En %
72,61%

7,12%
6,47%
1,60%
8,25%
3,95%

100 %

Recursos aplicats
▌	Préstecs	per	crear	ocupació
▌	Ajuts	puntuals	sense	retorn
▌	Insolvències	dels	préstecs
▌	Premi	Josep	M.	Piñol	i	altres
▌	Despeses	de	personal
▌	Serveis	exteriors	i	amortitzacions
 
TOTAL
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Col·laboradors i 
voluntaris

Gràcies als
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.   

Col·laboradors, voluntaris i professionals són la base de la nostra 
Fundació.
Tots són necessaris, imprescindibles, si faltés algun d’aquests 
grups no podríem existir. 
Podem destacar que en la nostra entitat hi ha molt altruisme i 
solidaritat. Però també hi ha professionals rigorosos. Persones 
voluntàries que aporten tot el seu saber i experiència. Aquest és el 
nostre valor afegit que ens fa diferents.
Els col·laboradors, ciutadans sensibles als problemes socials que 
a través de les aportacions periòdiques en forma de subscriptors o 
puntuals, juntament amb entitats i institucions, fan possible poder 
portar a terme els nostres objectius: els préstecs solidaris sense 
interès i ajuts puntuals per a situacions d’emergència.
Els professionals contractats que, amb el treball de cada dia, fan 
possible amb eficàcia la gestió de l’entitat.
En aquests moments tan difícils que vivim, hem constatat una més 
gran sensibilització de la ciutadania i més solidaritat.

A tots moltes gràcies.
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Més presència externa  

Televisions:
8 Tv: entrevista a Francesc Raventós 
(8 al dia) el 3/01/2013
(Migdia) el 24/10/2013
Aquí no hay trabajo:  entrevista a TV2 a 
Pilar Mercadé el 04/10/2013

Ràdio:
El primer cafè del matí: entrevista a 
Pilar Mercadé a Ràdio Estel el 07/01/2014
Retrobades amb Josep Martí Gómez: entrevista a 
Pilar Mercadé a Cadena Ser el 02/12/2013
Els matins de la xarxa: entrevista a 
Miquel Verdaguer a La Xarxa el 01-05-13
Maneres de viure: entrevista a 
Francesc Reventós a La Xarxa el 26-01-13
Els matins de Catalunya Ràdio: entrevista a 
Joan Comas a Catalunya Ràdio el 25-01-13
La nit dels ignorants: entrevista a Oriol Romances a 
Catalunya Ràdio el 09-01-13
Plusvàlua: entrevista a Joan Comas a Ràdio Estel 
el 08-01-13 (reemissió: 08-01-13 a les 24h)
Solidaris: entrevista a Pilar Mercadé a 
Catalunya Ràdio el 22-12-12

Premsa escrita:
Diari de Terrassa: Conveni amb l’Ajuntament de 
Terrassa el 16/01/2014
Diari Ara: Article 25-08-2013

Acció Solidaria Contra l’Atur, aquest 2013, ha fet un 
pas endavant amb l’objectiu de ser més coneguts: hem 
començat una nova etapa en el món digital amb una 
presència proactiva en els mitjans 2.0. i ho fem amb 
il·lusió i convenciment.
Els temps difícils que estem vivint, la greu crisi 
econòmica, la destrucció de llocs de treball diaris ens 
porten a la necessitat d’explicar qui som, què fem i 
quin és el nostre objectiu a través de tots els mitjans de 
comunicació possibles, i per això estem segurs que les 
noves tecnologies seran un bon espai per exposar-ho. 

Us convidem a visitar la renovada pàgina web, a entrar 
als nostres perfils de Facebook, Twitter i Google+. 
Necessitem nous col·laboradors, nous projectes, nous 
voluntaris i nous amics. Benvinguts a la nova etapa 
digital de la nostra fundació. 
Us hi esperem!!!
A més, hem estat presents en els mitjans 
convencionals: televisió, ràdio i premsa escrita.
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Premis Josep M. Piñol, 
16a edició

Millor iniciativa innovadora de lluita 
contra l’atur: 
Associció Entrem-hi

S’ha valorat especialment l’objectiu d’afavorir la inserció 
laboral de persones en risc d’exclusió social, millorant les 
capacitats professionals d’aquestes en l’itinerari d’inserció. 
És un projecte que s’executarà en dues fases.

Premi a la trajectòria en la lluita en 
favor de la inserció laboral: 
Grup EXIT-ECOSOL

El Grup Èxit és una aliança empresarial en l’àmbit de l’economia 
social entre tres entitats sense ànim de lucre: Fundació Mas 
Xirgu del Grup Ramón Noguera, Fundació Privada Drissa i 
Economia Solidària Empresa d’Inserció (ECOSOL). Destaca 
la seva trajectòria, consolidació i proximitat al territori.

Amb el suport de:

 La fundació ASCA, amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”, va  lliurar 
el 21 de novembre de 2013 els Premis a la inserció laboral Josep 
Maria Piñol, 16a edició, en el Palau Macaya (passeig de Sant Joan - 
Barcelona). La convocatòria oferia dos premis únics de 10.000 €, de 
característiques diferents, i a aquesta convocatòria es van presentar un 
total de 38 projectes.

Van presidir l’acte  el Sr. Joan Comas, president d’Acció Solidària Contra l’Atur, i el Sr. Jaume Lanaspa, director 
de la Fundació de “La Caixa”. La Sra. Begoña Román, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, va 
pronunciar la conferència: Per una ètica del reconeixement social: algunes paradoxes. El Sr. Josep M.Gasch, 
secretari del Patronat d’ASCA i del Jurat, va donar pas als guanyadors dels Premis Piñol de l’any 2012, que van 
fer una breu exposició dels seus projectes, i tot seguit va anunciar els guanyadors de la 16a convocatòria:
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El treball en xarxa i en col·laboració amb altres entitats és clau per 
sumar esforços i multiplicar resultats.

Sumant esforços
Col·laboració i suport a altres entitats

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

▌	FIARE, Banca Ética i Ciutadana

És sòcia de:

▌	Associació Cristianisme S. XXI

Destaquem els convenis i col·laboracions amb:

Col·labora amb:

▌	El grup de treball sobre pobresa del 
 Consell Municipal de Benestar Social de    
 Barcelona i de la Xarxa d’inserció socio   
 laboral de l’Ajuntament de Barcelona

Convenis amb: 

▌		Fundació	SEIRA	
▌		Fundació	Blanquerna
▌		Fundació	Universitària	Martí			l’Humà.	
▌		Ajuntament	de	Sabadell	
▌		Ajuntament	de	Terrassa
▌		Departament	de	Treball
▌		ARA-COOP
▌		Xarxa	CX		Agrosocial-Social	Farming
▌		Fundació	PIMEC
▌		ESADE.
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Acció Solidària Contra l’atur, per tal de promoure 
la creqació d’ocupació va començar una nova línia 
d’ajuts en forma de 5  préstecs extraordinaris sense 
interessos de 30.000.-€ cada un, per a empreses 
o persones que presentin iniciatives que creïn 
ocupació..

1a. CONVOCATÒRIA JUNY 2013 
 
Es van rebre 34 projectes que cobreixen un ampli 
ventall d’activitats: comerç al detall, formació, 
restauració, noves tecnologies, consultoria i 
indústria. Un 25% d’aquests projectes estan 
presentats per entitats d’economia social. 
Primerament, tots els projectes van estar avaluats 
per la Comissió de Crèdits d’Acció Solidària 
Contra l’Atur, que en va pre-seleccionar 14 per a la 
segona fase. Desprès el Jurat va analitzar aquests 
14 projectes i en va seleccionar 9, que van passar a 
la tercera fase d’entrevistes amb el promotors.

El Jurat  constituït per: Jordi Vinaixa (Esade), 
Marta Torras (Fundació Catalunya La Pedrera), 
Esteve Sarroca (Col·legi d’Economistes), Maravillas 
Rojo (Dept. Empresa i Ocupació  – Generalitat de 
Catalunya), Ricardo Granados (Col·legi d’Enginyers 
Industrials), Miquel Verdaguer i Miquel Gibert 
(Acció Solidària Contra l’Atur), els quals, tant 
per la qualitat dels projectes com pel compromís i 
il·lusió dels promotors, van seleccionar als projectes 
següents:
Laborem Dertusa: nova línia de producció de 
patés i mousses de peix..
Funandcolours: creació de marca de roba 

infantil “somnens” confeccionada a través de 
programes d’inserció de persones.
Granja Escola Terapèutica L’Aurò: horticultura 
terapèutica i zooteràpia.
Roba Amiga: ampliació de la capacitat de 
reciclatge de residu tèxtil.
El Petit Moll de Can Pacià: escola bressol 
d’educació lliure i en valors en masia ubicada 
en centre urbà.
 

El lliurament d’aquests préstecs extraordinaris es 
va dur a terme e un acte públic a la Sala d’Actes 
de la Fundació el 13 de juny. En el decurs de l’acte 
el Sr. Carles Ahumada, director de la cooperativa 
l’Olivera, explicà la trajectòria d’aquesta entitat 
d’inserció social. 

Préstecs extraordinaris
Convocatòries 2013
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2a. CONVOCATÒRIA –SETEMBRE  2013

Es van rebre 21 projectes que cobreixen un ampli 
ventall d’activitats:  serveis educatius, alimentació, 
comunicació, bodega, restaurants, tapisseria, 
recollida de roba, espais forestals, eficiència 
energètica, etc. Un 33% dels projectes tenen un 
caràcter marcadament social, o bé per la seva 
finalitat, o bé, perquè donen feina a persones amb 
risc d’exclusió.

Es va seguir el mateix procediment d’avaluació de la 
convocatòria anterior.

El Jurat en aquesta ocasió va  estar constituït per: 
Jordi Vinaixa (Esade), Esteve Sarroca (Col·legi 
d’Economistes), Maravillas Rojo (Dept. Empresa 

i Ocupació  – Generalitat de Catalunya), Miquel 
Subirachs (Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya), Miquel Verdaguer i Miquel Gibert 
(Acció Solidària Contra l’Atur) i Josep M. Trullàs 
(coordinadors del jurat), que  van seleccionar el 
projectes següents: 

Tapitax SLU, taller de tapisseria d’Orlando 
Ortegón – 25.000 €
Rambla de l’Art Cambrils AIE,  cinema i teatre 
cultural – 30.000€
La Fonda de Seva SLU, fonda de Joaquim 
Presas – 30.000€
Idaria  SCCL, recuperació d’espais forestals – 
30.000€

El lliurament d’aquests préstecs extraordinaris es 
va dur  a terme en una acte públic a la Sala d’Actes 
de la Fundació  el passat dia 02 de desembre del 
2013.  Durant l’acte el Sr. Ignasi Parody Núñez, 
director de la Fundació TriniJove explicà la 
trajectòria de:“Trinijove: una experiència reeixida”.
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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

▌	Lluís Duch Álvarez
▌ Monjo Abadia de Montserrat

▌	Ramón Escamilla Montlleó
▌ Enginyer químic

▌	Ignasi Farreres
▌	President del Centre d’Estudis    
   Econòmics i Socials

▌	Ramón García Gay
▌ Professor d’ESADE

▌	Fèlix Gómez i Liarte
▌ Informàtic 1

▌	Maria Antònia Gili Marqués
vicepresidenta segona 1    
Responsable del fons social
Sant Cugat-Valldoreix

▌	Josep M. Trullàs Graells
vicepresident tercer 1
Empresari

Voc

▌	Joan Majó Cruzate
Enginyer industrial

▌	Pilar Mercadé Nubiola 1,2

Experta en treball social 

▌	Pilar Malla Escofet
Treballadora social

▌	Josep Martí Gómez
Periodista

▌	 Inma Noguera Tusquets 1
Treballadora social

▌	Anna M. Oliveras Saurina
 Congregació Hospitalàries

    de la Santa Creu

▌	Gil Parés Casellas
Caputxins de Catalunya

▌	Josep M. Gasch Riudor
secretari 1

Advocat

▌	Lluís Colom Farré
tresorer 1
Professor mercantil

▌	Francesc Raventós Torras 1, 2

Economista

▌	Lluís Recolons Arquer
Jesuïtes de Catalunya 

▌	Maria Roset Panadés
Ordre Companyia de Maria 

▌	Miquel Verdaguer 1, 2

Professor mercantil i Llicenciat 
    en Dret.

1 Formen part del Consell Directiu, 
juntament amb 
Miquel Gibert, Jaume  Moliner,   
Pere Sánchez 
2 Formen part del Consell Executiu.

▌ Josep M. Piñol Font
En fou fundador, i president
del 1981 al 1996

▌	Cassià M. Just 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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Reptes per al 2014

Sortosament sembla que l’atur aquest any tocarà sostre 
i després de tant temps deixarà de créixer. Però tenir a 
Catalunya el drama de 820.000 persones sense feina 
continua sent esgarrifós. Aquesta xifra tan escandalosa 
és l’expressió més clara de la crisi que vivim, una crisi 
econòmica amb terribles conseqüències socials.

Els estralls de la crisi í les retallades en els serveis 
públics arriben a tot arreu i afecten especialment, com 
sempre, els més vulnerables. Les institucions del Tercer 
Sector es veuen seriosament afectades. És el cas 
també d’ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR.

Amb tanta gent sense feina, la raó de ser de la nostra 
Fundació té més sentit que mai. La tasca de crear 
ocupació és una de les més urgents per recuperar 
l’economia i el benestar social, però els mitjans de què 
disposem disminueixen. Sortosament ASCA no té una 
gran dependència del ajuts públics, però també se’n 
ressenten les donacions privades. El que més ens 
preocupa és comprovar que en l’actual situació de crisi 
tirar endavant els projectes que creen ocupació resulta 
molt difícil. Això fa que emprenedors als quals hem 
deixat diners sense interessos i sense avals econòmics 
tinguin dificultat a fer front als seus compromisos de 
retorn dels préstecs rebuts.

Menys donacions privades, menys subvencions 
públiques i un augment de la morositat ens posa en una 
situació difícil per complir els objectius fundacionals 
al nivell que voldríem. Un dels reptes del 2014 és 
precisament augmentar el nombre de col·laboradors 
que, amb les seves aportacions, per petites que siguin, 
ens ajudin a crear ocupació. Un altre repte és donar 
millor suport als projectes empresarials per ajudar que 
reïxin com a projectes d’èxit.

L’any 2014 l’activitat econòmica d’ASCA serà de 
1.182.000 euros. La major part d’aquesta quantitat es 
destinarà a fer préstecs sense interès, que és l’objectiu 
principal de la Fundació. Malgrat les limitacions, tenim 
previst fer una nova convocatòria extraordinària de 
5 préstecs de fins a 30.000 euros cada un, sense 
interessos i per un període de retorn  de fins a cinc 
anys. 

També convocarem el tradicional Premi Josep M. Piñol, 
que ja arribarà a la seva dissetena edició i premiarà, 
com en ocasions anteriors, amb 10.000 euros la millor 
iniciativa innovadora de lluita contra l’atur, i també 
amb 10.000 euros l’entitat que tingui una reconeguda 
trajectòria a favor de la inserció laboral.

Finalment, voldríem tenir un contacte més intens amb 
tots els col·laboradors i voluntaris d’ASCA per donar-los 
a conèixer millor les activitats de la Fundació, recollir 
els seus suggeriments, rebre propostes i demanar-
los el seu suport per aconseguir un major nombre de 
col·laboradors que ens ajudin en aquesta difícil tasca 
de crear ocupació en temps difícils.



Com pots col·laborar-hi

Com ajudar a donar feina

Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
Telèfon 932170288
a/e: accio@pangea.org 
www.acciosolidaria.cat
Twitter: @NOalAtur.
facebook.com/accio solidaria contra l’atur 

Acció
Solidària
Contra
l’Atur
Fundació
Privada

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’esperem!

(1) Declaració de la renda corresponent a l’exercici de l’any 

en curs Tots els donatius aportats a la Fundació 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.

fent-hi una aportació 
econòmica

Pots fer la teva aportació(1) 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:

• Catalunya Caixa: 
ES68 2013 0021 07 0200395557

• “la Caixa”, Caixa Bank:
ES37 2100 0933 49 0200061375

• Caixa d’Enginyers:
ES25 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


