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Caminem cap al 2.0
Acció Solidària Contra l’Atur té un llarg recorregut.
Més de trenta-dos anys caminant amb pas decidit
per acomplir el seu objectiu: donar préstecs sense
interès a persones emprenedores sense mitjans
econòmics per fer possible la seva idea de negoci i
tenir el seu lloc de treball.
Som al segle XXI i els avenços en el camp
tecnològic són molts i ràpids. La nostra entitat, pas
a pas, s’ha anat introduint en aquests canvis. Primer
va ser l’elaboració de la
pàgina web i després estar
presents a les xarxes socials.
Ara teníem una assignatura
pendent: ser més proactius
en el 2.0, per això hem refet
la pàgina web i entrem de ple
a Facebook, Twiter i Google
plus. Avançar sempre és un
repte; comporta pors, dubtes,
però és necessari, si no et
quedes al marge. Hem de
fer conèixer ASCA tant com sigui possible per poder
donar una resposta clara i decidida en la lluita contra
l’atur.
Els governants ens diuen que ja estem sortint del
túnel, però la realitat és una altra. En el conjunt de
tot l’Estat, les dades de reducció de l’ocupació han
estat decebedores: s’ha reduït només en 35.631
persones el mes de setembre i, a principi d’octubre,
amb el final de l’època estival, s’han tornat a perdre
molts llocs de treball sobretot aquí a Catalunya, zona
altament turística.

Estem vivint uns moments difícils, i sembla que
l’economia es reactivarà només a través del sector
privat. És el moment dels autònoms, persones
que creïn petites empreses amb idees i capacitat
emprenedora. I per això, més que mai, l’activitat
d’ASCA és tan necessària.
En aquests moments l’objectiu principal és donarnos a conèixer més i per això hem de ser presents
en tots els mitjans de comunicació, tant en els
tradicionals com en el món
2.0, d’una forma proactiva i
continuada.
Moltes persones estan patint
els avatars i vacil·lacions d’un
mercat de treball poc estable
que els està deixant al marge, i
ens necessiten. Acció Solidària
Contra l’Atur no pot ser indiferent
a aquest fet. Per això us
demanem que us solidaritzeu
amb el moment en què vivim,
cadascun des de les seves possibilitats. Volem ser
una porta oberta que serveixi per poder demanar
ajuts per als qui més ho necessiten. En una societat
justa —que és aquella per a la qual treballem— els
uns han de donar als altres el que els fa més falta.
El 2.0 és un potent instrument que ens ajudarà a
arribar a molta gent, entrem en un món virtual que
ens brinda moltes possibilitats i les hem de saber
utilitzar.
Joan Comas
President d’ASCA

Accions especials
per a temps
especials
Enfront de la dramàtica situació que l’atur continua
provocant en moltes famílies a casa nostra, Acció
Solidària Contra l’Atur ha reaccionat activament i
ha decidit dur a terme dues accions especials per
ajudar a crear nous llocs de treball.
El 14 de juliol vam convocar, mitjançant la
publicació d’anuncis a la premsa, la segona edició
de cinc préstecs extraordinaris de fins a 30.000€
per a nous projectes empresarials que creessin
ocupació. Repetim la convocatòria d’aquesta
segona edició fent-ne una de nova aquest mes de
setembre.

L’èxit assolit en la primera convocatòria, amb
34 projectes rebuts, ens ha fet decidir a repetir
l’experiència. El període d’inscripció va finalitzar
el passat 30 de setembre amb 21 projectes
rebuts. El resultat es farà públic el proper dia 2
de desembre a les 19.00 h en un acte a la Sala
d’Actes de la nostra Fundació. Seguidament,
Ignasi Parody Núñez, director de la Fundació
Trinijove, ens parlarà sobre “Trinijove: una
experiència reeixida”.

Com cada any, amb el suport de l’Obra Social
de “la Caixa”, l’1 de setembre vam convocar la
16a edició del Premi Josep M. Piñol per tal de
reconèixer la innovació i la trajectòria de les
entitats que treballen amb persones i col·lectius
en situació d’exclusió social.
Aquesta 16a edició atorga dos premis de
10.000€ cadascun. Un d’aquests premis reconeix
el projecte més innovador i l’altre premia la
millor trajectòria. El termini de presentació dels
candidats va ser el 30 de setembre passat i hem
rebut 38 projectes. Els premis es lliuraran en un
acte al Palau Macaya el dijous 21 de novembre
a les 19.00 h. La Sra. Begoña Román, doctora
en filosofia per la Universitat de Barcelona,
pronunciarà la conferència: “Per una ètica del
reconeixement social: algunes paradoxes”.
Una nova acciò serà que el dia 28 de novembre,
a les 21 hores, organitzarem un sopar solidari
a l’Hotel Catalonia-Centre del c/ Balmes, 142,
de Barcelona. El motiu del sopar serà obtenir
recursos per destinar a les activitats fundacionals.
Al final de l’acte es farà un sorteig d’un quadre
cedit per la pintora M. Assumpció Raventós.
El preu del sopar serà de 50 €.
Us hi esperem!

UN CAS REAL

Taller de tapisseria per
a taxis
Iniciativa d’un emprenedor nascut a Colòmbia
que des de fa molts anys viu a Catalunya i ja
té la nacionalitzat espanyola. Va treballar en la
construcció i va patir la davallada de la feina en
aquell sector a causa de la crisi. Va ser taxista
durant cinc anys, però un greu problema de mal
d’esquena va fer que hagués de deixar aquella
feina. Amb l’ajut de qui havia estat el seu cap, es
va iniciar en el subministrament de tapisseries per
a vehicles, i especialment per a taxis. Ell havia
estat patronista a Colòmbia, per tant coneixia
l’ofici. Va veure l’oportunitat d’aquest negoci, ja
que sabia que l’Ajuntament de Barcelona obliga
a passar cada sis mesos una revisió tècnica i
estètica dels vehicles que fan el servei a la ciutat
de Barcelona.
Amb l’ajut d’un crèdit va comprar la primera
màquina de cosir i en el seu mateix domicili va
confeccionar el primer entapissat complet per a un
taxi del seu amo.
Va donar un nou pas en llogar uns baixos com a
taller en el barri del Bon Pastor, de Barcelona, on
cabien dos vehicles. Realitza la seva gestió d’oferir
l’entapissament de cotxes, principalment en el gran
estacionament de taxis de l’aeroport de Barcelona,
també amb el boca/orella entre els taxistes i amb
l’ajut d’una web dissenyada per ell mateix que
fa que estigui rebent comandes d’altres parts
d’Espanya, ja que la seva és una especialitat poc
corrent.
A través d’un amic va conèixer ASCA i va demanar
un crèdit de 7.000 € per a la compra de primeres
matèries i també per poder tenir més tresoreria.

Els està retornant segons contracte.
Darrerament s’ha traslladat a un nou local més
ben situat al carrer Sant Antoni Maria Claret, on
pot desenvolupar el seu negoci en condicions

més bones per atendre els clients i obtenir millors
resultats.
Dóna feina a quatre persones.

Li desitgem molta sort!

AJUTS I PRÉSTECS DE GENER-SETEMBRE 2013
PRESTECS SENSE INTERÈS

138.626,50 €

▌ Préstecs puntuals (Fons socials)
		
113 Sol·licituds
▌ Ajuts a processos d’inserció laboral:		
		
Ajuts a 36 sol·licituds
		
Llocs de treball: 36
		
Nucli familiar: 85 persones
▌ Préstecs per autoocupació:
		
Préstecs a 37 Projectes					
			
Llocs de treball generats o consolidats: 61
▌ Préstecs solidaris per Entitats a curt i a llarg termini:
		
Préstecs a 14 Projectes					
			
Llocs de treball generats o consolidats: 155
▌ Préstecs a cooperatives:
		
Préstecs a 1 Projectes					
			
Llocs de treball generats o consolidats: 6

Import total autoocupació					

19.817,11 €

211.590,79 €

309.000,00 €

26.000,00 €

705.034,40 €

PROGRAMA AJUTS PUNTUALS A NECESSITATS VITALS A FONS PERDUT
Sol·licituds aprovades: 169 Nucli familiar: 541 persones
Necessitats presentades
37 %
18 %

▌ Subsistència
▌ Despeses mixtes
Problemes d’habitatge
▌ Lloguers, desnonaments,
nou habitatge i hipoteca

45 %

Import total d’ajuts puntuals a necessitats vitals

TOTAL DELS PROGRAMES
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65.570,59 €

770.604,99 €

