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Les xifres reflecteixen els darrers 12 anys 
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Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) està registrada 
en el Registre de Fundacions del  Departament de 
Justícia amb el núm. 142 i en el Departament d’Acció 
Social, Benestar i Família, en el Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials amb el núm. E00680.

Acció Solidària Contra l’Atur és una 
entitat sense ànim de lucre que 
des de l’any 1981 treballa perquè 
persones que es troben a l’atur 
o en situacions de treball precari 
puguin crear o consolidar un lloc de 
treball digne per tenir l’oportunitat 
real de tornar a començar. 
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Carta del 
president
Espero que quan tingueu la present memòria 

tothom haurà pogut tornar al seu lloc de treball i 

que l’esforç, la solidaritat i unes polítiques públiques 

adequades i a l’altura de les circumstàncies 

serveixin per superar les conseqüències de la 

pandèmia mundial que estem patint. Sospito, 

però, que el confinament, des d’on escric aquestes 

ratlles, serà la part menys greu de tot plegat.

Vull agrair el compromís de les nostres treballadores, 

patrons i voluntaris que, davant d’aquesta situació 

excepcional, han seguit treballant i aportant el 

seu temps i recursos a la fundació malgrat el 

confinament. Gràcies a totes aquestes persones, 

els projectes engegats i l’estructura d’ASCA han 

continuat. Sens dubte serà necessari que, davant el 

nou panorama que s’obre, puguem fer una anàlisi 

encertada per garantir el futur de la fundació i de 

la tasca que ens hem compromès a realitzar.

Dels aspectes rellevants que hem viscut el 2019 

vull destacar que, després de trenta-vuit anys 

situats a la tercera planta de Pompeia Grups, 

des del passat mes de juny i després d’un trasllat 

gairebé exprés, ens trobem instal·lats a la planta 

-1 del mateix edifici, propietat de la Comunitat 

dels Caputxins, als quals agraïm el suport i les 

facilitats que ens han donat al llarg dels anys. La 

mudança, l’adequació del local a les mesures de 

seguretat vigents i tots els serrells imaginables 

han estat reeixits gràcies a la feina i comprensió de 

tothom i al lideratge i encert del Miquel Gibert. 

Per altra banda, davant el convenciment que és 

necessari dinamitzar la fundació des del Patronat 

i després de baixes ineludibles i per mandat 

finalitzat d’aquest Patronat, vam iniciar-ne la 

renovació. Els criteris acordats han estat la paritat i la 

representació de sectors del món social, empresarial, 

acadèmic i de trajectòria reconeguda.  El resultat 

ha estat la incorporació de quatre noves patrones 

i dos patrons.  La seva arribada incrementarà la 

visibilitat de la fundació i ens ajudarà a trobar 

nous recursos i enfocaments comptant amb la 

feina de l’equip humà de la nostra organització.

També voldria destacar que els projectes 

desenvolupats en l’àmbit de sectors empresarials 

concrets ens reforcen en el convenciment que cal 

continuar donant a conèixer la nostra tasca en l’àmbit 

productiu i així poder donar suport a projectes amb 

més envergadura i de sectors concrets, sempre 

per incorporar més persones a un treball digne. 

Ara més que mai hem de fer que aquesta 

roda de solidaritat, que les xifres avalen, 

continuï girant amb força.

Finalment, voldria agrair i reconèixer la feina feta 

per les patrones i patrons que han acabat el seu 

mandat i també als voluntaris per la seva dedicació.

Gràcies a tothom perquè amb la vostra fidelitat, 

feina i esforç feu possible anar endavant.

Oriol Romances

President d’ASCA
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Qui som?

VOCALS 2019-2020
Eugènia BietoCaubet / Llic. en Ciències Empresarials. Mossèn Bigordà (baixa desembre 2019). Adriana 

Casademont Ruhi / Economista UAB. Joan Cuatrecasas (+)(baixa abril 2019). Ramón Escamilla Montlleó / 

Enginyer químic. Ignasi Farreres (baixa abril 2019). Ramón García Gay / Professor d’ESADE. Xavier García 

Gay / Enginyer agrònom. Josep Mª Gasch (baixa desembre 2019). Miquel Gibert Chevalier/ Enginyer 

industrial. Fèlix Gómez  (baixa desembre 2019). Jaume Lanaspa Gatnau / Llic. en Ciències Econòmiques. 

Joan Majó Cruzate / Enginyer industrial. Josep Martí (baixa desembre 2019). Montse Martín González / 

Llic. en Psicologia. Pilar Mercadé Nubiola / Experta en treball social. Maria Inmaculada Naranjo (baixa abril 

2020). Anna Mª Oliveras  (baixa desembre 2019). Ada Parellada Garrell / Restauradora. Jordi Porta  (baixa 

desembre 2019). Francesc Raventós Torras / Economista. Josep Maria Trullàs (baixa abril 2020).

47 
voluntaris/es

Persones que aporten tot el 
seu saber i experiència amb 
una dedicació continuada.

296 
donants

Persones que amb les seves 
aportacions fan possible  

portar a terme la nostra missió.

4 
contractades

Treballadores que 
s’encarreguen de  la gestió 

del dia a dia de l’Entitat.

MEMBRES DEL PATRONAT 2019-2020
President: Oriol Romances Vidal 

Enginyer tècnic

Vicepresident primer: Miquel Vila-Despujol 

Enginyer industrial

Vicepresidenta segona: Inma Noguera Tusquets 

Treballadora social

Secretari: Miquel Verdaguer Montés 

Llic. en dret i economista d’empresa

CONSELL EXECUTIU 
Miquel Gibert Chevalier

Inma Noguera Tusquets

Oriol Romances Vidal 

Miquel Verdaguer Montés 

Miquel Vila-Despujol 

CONSELL DIRECTIU 
Esther Amorós Bernadó

Jesús Burillo Andreu

Pere Cailà i Junca 

Lluís Colom Farré

Miquel Gibert Chevalier

Pilar Mercadé Nubiola

Inma Noguera Tusquets 

Jordi Ollé Recort

Francesc Raventós Torras

Oriol Romances Vidal

Miquel Verdaguer Montés

Miquel Vila-Despujol
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VOLUNTARIAT 
TAULA DE 
PROJECTES 
Pere Alonso Lopez

Jesús Arribas Martinez

Juan Bautista Longay Rey

Àngels Calveras Fusté

Josep Edo Puertas

Josep Espluga Capdevila

Joan Fàbregas Barceló

Miquel Gibert  Chevalier

Montse Guinovart Llagostera

Jose Francisco Jiménez Godoy

Montse Martin González

Jesús Mercadal Cabrera

Jordi Ollé Recort

Oriol Romances Vidal

Andreu Rotger Amengual

Jose Luís Suárez Sancho

Miquel Vila-Despujol

Pilar Mercadé

Voluntària
“Comparteixo plenament l’objectiu 

de la fundació ASCA. Fa deu anys 

que formo part del seu voluntariat. 

Ajudar perquè les persones tinguin 

un treball digne em motiva molt a 

col·laborar. A més, m’hi sento molt 

implicada pel rigor, la transparència 

i l’honestedat  de la fundació. 

Us animo a formar-ne part.”

Cafès Novell 

Empresa col·laboradora
“Quan la fundació ASCA ens va 

explicar la tasca que realitza i la 

idea d’Un cafè per emprendre, 

vam veure clarament que volíem 

prendre un segon cafè junts i els 

que fessin falta. Us felicitem per 

la bona feina i us agraïm que ens 

deixeu aportar el nostre granet 

de cafè”. Foto Manel Batet.

Missió
Ajudar a crear 
ocupació 
estable i viable, 
prioritzant els 
col·lectius més 
vulnerables.

Visió
Actuar en el 
present per  
un futur on 
tothom tingui  
una vida digna 
mitjançant 
el treball.

Valors
Dignitat, 
justícia social,  
compromís i  
transparència.

VOLUNTARIAT 
ESPECIALITzAT 
Jesús Burillo Andreu - Comptabilitat 

Anna Gudiol Corominas  - Àrea lingüística 

Pedro Córdoba Nieto - Manteniment

Pere Tarin Manubens - Coach

VOLUNTARIAT SANT 
CUGAT – VALLDOREIX 
Benet Adroer Tasis

Sabine Braun

Pere Cailà Juncà

Joan Cuatrecasas Serra (+) 

Ramon Escamilla Montlleó 

Adelaida Gómez Coll

Pepita Magrinyà Hernández

Carles Pardo Monzó

Dolors Parellada Martí

James Stuart Steele Robinson

Andrés Travé Royo

TESTIMONIS
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314.477€
CONCEDITS 
AL 2019

Assessorem, acompanyem i, si 

ho considerem adient, donem 

suport econòmic a projectes 

d’emprenedoria de persones 

que es troben a l’atur o en 

situacions de treball precari. La 

finalitat és fomentar l’autoestima 

d’aquestes persones i propiciar 

la creació i/o consolidació 

de llocs de treball digne.

Quan se’ns presenta el projecte 

d’emprenedoria per obtenir un 

préstec, l’estudiem i realitzem 

l’assessorament necessari per 

assegurar, tant com es pugui, la 

seva viabilitat. També analitzem les 

competències de la persona que el 

presenta i potenciem, si cal, les més 

necessàries per a l’èxit del projecte.

Fets l’anàlisi i l’acompanyament, 

si considerem viable el projecte, 

atorguem el préstec sense 

interessos per a la seva creació 

o consolidació. L’única garantia 

que sol·licitem a la persona 

emprenedora és la confiança 

en el seu propi projecte.

Una vegada aprovat i concedit 

el préstec, es fa el seguiment 

corresponent amb la finalitat 

que el desenvolupament del 

projecte resulti tan reeixit com 

sigui possible tot preveient 

qualsevol contratemps.

Aquesta feina és possible gràcies a 

un equip de persones professionals 

voluntàries procedents del 

món de l’empresa, l’enginyeria 

i el treball social organitzat 

en la Taula de Projectes. 

ACCÉS SOL·LICITUD ACOLLIDA VIABILITAT

GESTIÓ DE LA SORTIDA

A C O M P A N Y A M E N T

SEGUIMENT

Promoció econòmica

Serveis socials

SOC

Consells Comarcals

Entitats socials

Iniciativa pròpia
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SPla d’empresa

Proformes i 

inversions

Vida laboral

Curriculum

DNI

Entrevista 
personal

Equip de 
seguiment

Projecte Econòmic

Persona Personal

NONO

SÍ
SÍCompetències 

personals i  

professionals

Viabilitat 

econòmica

Assignació 
de tutor/a

Com ho fem
Impuls a projectes d’emprenedoria

114
PROJECTES 

ACOMPANYATS

36
PROJECTES 
FINANÇATS

54
LLOCS DE TREBALL 

CREATS O CONSOLIDATS
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20.000€ - 3 LLOCS DE FEINA 15.000€ - 3 LLOCS DE FEINA

9%
AFRICANS

85%
UNIÓ EUROPEA

6%
SUD-AMERICANS

27%
POBLACIÓ

IMMIGRANT

73%
POBLACIÓ 

ESPANYOLA

46%
HOMES

54%
DONES

28%
NECESSITAT

MILLORA17%
TREBALL
PRECARI

Situació laboral 
al demanar el 

préstec

MITJANA 
D’EDAT 

38 anys

MITJANA 
D’EDAT 

43 anys

Perfil de les 
persones
beneficiàries

TIPOLOGIA DELS 
PROJECTES IMPULSATS

9 - COMERÇ

6 - RESTAURACIÓ

6 - SERVEIS EMPRESARIALS

5 - INDÚSTRIA

3 - BENESTAR

3 - AUTOMOCIÓ

3 - SALUT

1 - TURISME

Cooperativa 
Social Penedès
Amb la finalitat d’inserir laboralment persones 

en risc d’exclusió, l’any 2016 es posa en marxa 

una bugaderia que, al cap de poc temps i amb 

al suport d’ASCA, diversifica la seva activitat 

distribuint productes higiènics respectuosos amb 

el medi ambient i fets a Catalunya. Aquest 2019, 

i gràcies al conveni que tenim amb la Fundació 

Seira, els hem pogut ampliar el préstec perquè 

continuen creixent en serveis i llocs de treball. 

“Donar un valor afegit a un servei o 

producte t’aporta una satisfacció que 

l’empresa ordinària no te l’ofereix”.  Joan 

Lluís Climent, soci de la cooperativa.

Restaurant mexicà 
Quiote
Amb experiència en cuina i begudes mexicanes, 

la Martha Mariela i l’Enrique decideixen crear un 

negoci propi per generar llocs de treball dignes 

en un sector on els sous solen ser precaris i 

les condiciones laborals molt complicades 

i amb molt poca conciliació familiar.

“Hem rebut un gran suport emocional per 

part del tutor d’ASCA que s’ha implicat 

molt en el projecte i ens ha permès 

arribar fins al final. No tot el que es rep és 

tangible”.  Martha Mariela i Enrique

Amb el suport de:

55%
A L’ATUR

DOS DELS PROJECTES APROVATS
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Reconeixement 
al foment de 
l’ocupació
Premis 
Josep M. Piñol
Des de fa 22 anys, i amb el suport 

i ajuda de l’Obra Social ‘la Caixa’, 

en honor al nostre fundador Josep 

Maria Piñol, atorguem els Premis 

Piñol que reconeixen la iniciativa 

més innovadora i la millor 

trajectòria. Aquests guardons, a 

més del valor social que tenen, 

suposen actualment un import 

de 20.000 € (10.000 € cadascun).

Han estat 37 entitats les que el 2019 

han presentat els seus projectes per ser 

mereixedores dels premis: 26 a trajectòria 

i 11 a innovació. L’acte de lliurament dels 

premis va tenir lloc el 6 de novembre.

JURAT 2019

Anna Gudiol, col·laboradora en 

diverses entitats socials.

Pilar Mercadé, experta en treball social. 

Inma Noguera, treballadora social

Amparo Porcel, experta en treball social.

Albert Recio, professor de la UAB.

Oriol Romances, president d’ASCA

Estanislao Sunyer, representant del 

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials.

Miquel Verdaguer, secretari del 

patronat d’ASCA i del jurat. 

Miquel Vila-Despujol, enginyer industrial.

Premi Piñol 2019 a la 
millor trajectòria

Fundació Aura entitat pionera a Europa en la 

introducció de la metodologia ‘Treball en Suport’. 

“Hem considerat que el compromís d’AURA 

per a persones joves amb necessitats especials 

perquè s’integrin amb èxit en el mercat 

laboral, juntament amb la seva especialització 

i divulgació de la metodologia `Treball 

en suport´, mereix ser reconeguda”.

Premi Piñol 2019 a 
la millor iniciativa 
innovadora

Cooperativa Som Confort Solar de 

Sabadell per al projecte ‘Creixement i consolidació’.

“Hem atorgat el guardó principalment per dos 

motius. D’una banda, per la sensibilitat i les accions 

que duen a terme  davant el repte climàtic i, de l’altra, 

pel creixement en llocs de treball de persones joves 

que en els últims anys, passen de 3 a 8 llocs de treball 

digne i amb la previsió d’arribar a 12 en dos anys”.
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En l’àmbit territorial de Sant Cugat del 

Vallès, gestionem un fons social 

destinat a atorgar préstecs sense 

interessos per a ajuts puntuals a 

persones amb treballs precaris. Un 

98% de les persones beneficiàries 

són immigrants. Un equip de persones 

voluntàries rep les sol·licituds i les estudia 

cas per cas per veure si són viables per concedir el préstec. 

En tots els préstecs concedits es realitza un seguiment. 

 “Treball 
decent”

Ens hem integrat a la plataforma 

“Per un treball decent”, on militem 

conjuntament amb entitats com 

Càritas, Mans Unides, Justícia 

i Pau, Cristianisme i Justícia, i 

Pastoral Obrera de Catalunya, 

entre d’altres. Treballem 

per proclamar la necessitat 

d’aconseguir els canvis que fan 

falta en el nostre món per al treball 

decent i digne, i sensibilitzar 

polítics, sindicats, patronals i 

conjunt de la societat, com va 

començar a manifestar l’any 1919 

l’Organització Internacional del 

Treball (OIT) fixant el 7 d’octubre 

com el dia “per un treball decent”.

www.treballdecent.cat/

 “Tornar a 
començar”

Enguany hem celebrat la 2a 

edició de Tornar a començar. 

És la campanya per donar a 

conèixer la precarietat laboral 

existent a la nostra societat, 

explicar amb exemples concrets 

com treballem per tal de generar 

llocs de treball digne i animar 

a tothom a formar part del 

nostre projecte. La campanya 

s’ha articulat a través de l’edició 

de díptics informatius, un espai 

web específic, enviaments 

electrònics i una campanya 

a mitjans de comunicació. 

www.acciosolidaria.cat/
tornar-a-comencar/

 “Un cafè per 
emprendre”

Amb l’objectiu de donar a 

conèixer el nostre projecte 

entre persones emprenedores 

i també recaptar fons per crear 

llocs de treball digne, enguany 

hem posat en marxa la primera 

edició d’Un cafè per emprendre. 

Es tracta d’una campanya que 

ha transformat l’empenta que 

per a tantes persones es prendre 

un cafè al matí en una empenta 

econòmica real per a les nostres 

persones emprenedores. La 

campanya ha comptat amb la 

col·laboració de Cafès Novell i 

el suport de diferents espais de 

coworking. www.acciosolidaria.
cat/uncafeperemprendre

Sensibilització i mobilització social

DESTí DELS PRèSTECS

27% 
24%
16%
14%
7%
7%
2%
3%

TRANSPORT
PAGAMENTS / DEUTES
OBRES I MANTENIMENT
SALUT
ENSENYAMENT
LLOGUERS
EINES
ALTRES

Suport a necessitats puntuals 
Fons Social Sant Cugat-Valldoreix

CAMPANYES

205
PRÉSTECS

281.250€ CONCEDITS

“TREBALL DECENT” “TORNAR A 
COMENÇAR”

“UN CAFè PER 
EMPRENDRE”
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Els comptes clars

COMPTE DE RESULTATS

Els comptes de la fundació Acció Solidària Contra l’Atur estan auditats per 
AUREN AUDITORES SP, S.L.P., membre del Col·legi de Censors de Comptes 

de Catalunya. Estan a disposició dels col·laboradors de l’Entitat.

SUBVENCIONS 

DONACIONS 

INGRESSOS DIVERSOS  

TOTAL INGRESSOS   

PERSONAL  

SERVEIS EXTERIORS 

PREMIS JOSEP M. PIñOL 

ALTRES DESPESES  

TOTAL DESPESES  

AMORTITzACIONS  

PROVISIONS PRÉSTECS INCOBRABLES

TOTAL PROVISIONS   

RESULTAT 

21.000

203.000

8.000

232.000

134.000

42.000

23.000

1.000

200.000

12.000

65.000

77.000

-45.000

31.000

192.000

8.000

231.000

126.000

48.000

23.000

6.000

203.000

14.000

61.000

75.000

-47.000

2018 2019
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La Roda de la Solidaritat

TOTAL FONS DE 
LA RODA DE

LA SOLIDARITAT

874.000 €

PROCEDÈNCIA DELS FONS DESTINACIÓ DELS FONS

126.000€
PERSONAL

14,4%

23.000€
PREMIS PIÑOL

2,6%

596.000€
PRÉSTECS CONCEDITS

68,2%
Suma dels imports dels préstecs 

d’autoocupació més les ajudes del 
Fons Social Sant Cugat-Valldoreix.

558.000€
RETORN PRÉSTECS

63,9%

192.000€
DONACIONS

22%

31.000€
SUBVENCIONS

3,5%

68.000€
ALTRES 

DESPESES

7,8%

61.000€
INSOLVÈNCIES

7%

85.000€
VARIACIÓ 

CIRCULANT

9,7%

8.000€
INGRESSOS

DIVERSOS

0,9%

Les xifres s’han arrodonit.
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ENS DONEN SUPORT ECONòMIC

TREBALLEM EN XARXA

Entitats amigues
El treball en xarxa i en col·laboració amb altres entitats és clau 
per multiplicar resultats

I totes les persones i entitats que creuen en la nostra tasca.

I amb diversos ajuntaments i serveis de promoció econòmica de Catalunya.
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Premi Benet Vigo de la Fundació Roca Galès (2018)

Premi a la Qualitat del Premi Ciutat de Sant 

Cugat al Fons Social Sant Cugat-Valldoreix (2016)

Premi de la Federación Estatal de 

empresas de Inserción (2015)

Menció institucional del Col·legi i Associació 

d’Enginyers de Catalunya (2014)

Premi a la millor tasca en defensa

dels valors cívics de l’Ajuntament 

de la Vila de Gràcia (2008) 

Reconeixement de l’Ajuntament 

de Barcelona (2004) 

Reconeixement de la Fundació Marianao (2003)

Premi Primer de Maig (2003) de les Fundacions 

Josep Comaposada i Rafael Campalans

Premi Memorial Lluís Companys 

de la Fundació Irla (2002)

Distinció a la Qualitat Social de l’International 

Quality Movement, Generalitat de Catalunya 

i el Fons Social Europeu (1998)

Totes les aparicions: www.acciosolidaria.cat/asca/comunicacio/presencia-als-mitjans/

Reconeixements
Guardó “Actius de l’Acord” de l’Acord Ciutadà 

per una Barcelona Inclusiva (2019)

EN FORMEM PART
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Poc ens podíem imaginar quan vàrem començar 

l’edició d’aquesta Memòria 2019 la irrupció 

inesperada i violenta de la crisi originada pel 

coronavirus. Per una afortunada coincidència, 

aquesta crisi coincideix amb l’inici d’una nova 

etapa de la fundació que per cert, acaba de 

traslladar-se a un nou local (en l’adreça de sempre 

i amb el suport dels Caputxins), significada 

per la incorporació al Patronat, els passats 

mesos de febrer i d’abril d’aquest any 2020, de 

sis nous membres, amb perfils i trajectòries 

diverses, amb el denominador comú de la seva 

sensibilitat davant de persones en dificultats 

i el seu compromís d’ajudar, ara que fa falta 

més que mai, a potenciar la tasca d’ASCA.

L’objectiu inicial del Patronat renovat, de debatre 

i actualitzar l’estratègia de la fundació per 

arribar a més gent i ser més eficient en les seves 

tasques, ha quedat en un segon terme davant 

de la urgència d’acometre accions immediates 

per intentar acompanyar a persones, que ja des 

d’abans o que malauradament s’han incorporat 

ara al col·lectiu en risc d’exclusió, per superar en la 

mida de les nostres forces la seva precària situació.

Ens temem i volem denunciar-ho, que el col·lectiu 

més perjudicat per la crisi actual, el de persones 

que han perdut la feina i no tenen recursos per 

tirar endavant sigui, a la vegada, el més oblidat tant 

pels poders públics - és un col·lectiu amb poca veu 

i poc poder - com per les empreses i particulars 

que orientin les seves ajudes a sectors més 

rellevants i amb més capacitat per fer-se escoltar.

Des d’Acció Solidària Contra l’Atur intentarem 

ajudar tant com puguem, assessorant els nostres 

peticionaris, dissenyant ajudes específiques per 

les noves necessitats creades, estirant el màxim 

possible els nostres recursos humans i financers, 

i acudint a sol·licitar més ajut, públic i privat, 

d’entitats i particulars, per tenir més medis per 

afrontar la situació excepcional en què ens trobem.

La crisi sanitària és nova, però l’econòmica 

no. Sabem que sempre colpeja especialment 

als mateixos col·lectius -els que nosaltres 

majoritàriament atenem- però també sabem 

que la solidaritat, la generositat i la sensibilitat 

de molts ajuda a afrontar una situació que, tot i 

complexa, entre tots, podem fer-la més suportable.

Agraïm la tasca de les nostres treballadores, dels 

nostres voluntaris, de tots els patrons, també 

dels nous, dels nostres donants i de totes les 

entitats que ens donen suport. Sense el seu 

suport, Acció Solidària Contra l’Atur no existiria. 

Volem acabar dient que ens agradaria molt, l’any 

vinent, poder parlar d’estratègia a llarg termini, 

la qual cosa voldria dir que hem estat capaços, 

entre tots, de respondre a les urgències actuals.

Miquel Vila-Despujol

Vicepresident de la Fundació

Reptes 2020
Tornar a començar
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Ara més que mai 
et necessitem

Col·laborant com a persona voluntària

Si tens una mica de temps i t’agradaria 
destinar-lo a persones que necessiten un  cop 

de mà, no ho dubtis, t’esperem! 

Fent una aportació econòmica
Pots fer la teva aportació(1) a través de la nostra web

www.acciosolidaria.cat, o bé amb un ingrés o transferència 
indicant sempre el nom, l’adreça postal i el NIF. O amb un xec 
nominatiu a: Acció Solidària Contra l’Atur, Fundació Privada.

(1) Tots els donatius aportats a la fundació gaudeixen de la corresponent deducció fiscal. 
www.acciosolidaria.cat/beneficis-fiscals/

Sense vosaltres la tasca recollida en 
aquesta memòria seria impossible.

 Moltes gràcies!

“la Caixa”, Caixa Bank: ES37 2100 0933 4902 0006 1375

Caixa d’Enginyers: ES25 3025 0002 4215 2165 2660

BBVA: ES60 0182 0205 9702 0156 0867

COM POTS AJUDAR?



www.acciosolidaria.cat

Riera Sant Miquel, 1 bis  Planta -1 
Barcelona 08006
TEL. 93 217 02 88
info@acciosolidaria.cat

@acciosolidaria


