
Volem comunicar què fem i qui som als nostres 
amics i amigues, als nostres col·laboradors i 
col·laboradores, a les nostres entitats amigues i a 
la societat en general, tots ells i elles interessats 
en els problemes i injustícies socials. 

En un món tan dispers, ple d’iniciatives, és difícil 
mantenir amb claredat els missatges que volem 
comunicar i que sovint s’obliden. 

Seguim entossudits a oferir ajuda a les persones 
que han perdut la feina i no en troben. Aquesta 
situació els comporta, a més de la pèrdua de 
la feina i problemes de supervivència, també la 
pèrdua de la dignitat.

La crisi iniciada el 2008 va evidenciar la 
generalització del problema de l’atur i se’n parlava 
arreu. Darrerament es diu que es van prendre 
mesures que han aconseguit fer-nos sortir de la 
crisi. Quina fal·làcia! La nova situació ha disfressat 
la problemàtica fent baixar l’atur, però entrant en la 
precarietat tant els que aconseguien feina com els 
que ja en tenien. Aquesta perversió fa que l’atur 
passi a ser una paraula caducada. Ja no està de 
moda. 

Molt conscients d’aquest fenomen, en cap cas 
podem fer canviar el concepte que ens mou: l’atur 
i la precarietat que hi segueix continuen essent 
vigents.

I el que esdevé sempre vigent és la pèrdua de la 
dignitat que comporta formar part d’un col·lectiu, 
ara més ampli, que no té feina o que la té  indigna.  

Ens cal doncs modular el missatge, tot reafirmant-
nos en l’objectiu: donar préstecs sense interès a 
persones que volen fer front a una situació injusta, 
emprenent iniciatives per sortir de la indignitat. 

Per això, ara més que mai, volem comunicar la 
nostra missió i els objectius del nostre treball per 
seguir rebent les ajudes que ens han permès ser 
on som. Ens cal ser més coneguts i arribar a més 
gent, motiu pel qual, amb ajudes professionals, 
estem treballant en aquesta línia. 

Des d’aquesta finestra volem seguir informant 
sobre les nostres activitats i sobre els projectes 
finançats. I en aquest sentit volem destacar 
la valoració del nostre treball i l’experiència 
d’analitzar i atendre projectes. Aquest any 
hem  merescut la confiança de l’Ajuntament de 
Badalona i recentment de la Fundació Caixa 
d’Enginyers, que ens han confiat la gestió i 
administració de préstecs a partir de les seves 
dotacions financeres. 

Per acabar, seguim destacant la celebració dels 
Premis Piñol que ben aviat seran atorgats.

Signat: Miquel Verdaguer
Membre del Consell Executiu
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Ajuntament de Badalona

El dia 27 de desembre del 2016 es va signar el Conveni de 

col·laboració entre la fundació Acció Solidària Contra l’Atur 

(ASCA) i l’Ajuntament de Badalona per a la implementació d’un 

programa de promoció activa de l’ocupació a Badalona. ASCA, 

actuant com a entitat col·laboradora, gestionarà un fons 

econòmic de 270.000 €, aportat per l’Ajuntament de Badalona, 

per a la concessió de préstecs d’un màxim de 25.000 € sense 

interessos, amb un termini de devolució màxim de 3 anys, per 

a projectes empresarials que exerceixin la seva activitat al 

municipi de Badalona. 

El procediment de concessió dels préstecs és règim de 

concurrència competitiva d’acord amb els tipus de criteris 

d’avaluació següents: a) valoració tècnica, econòmica 

i financera, b) valoració del perfil de l’emprenedor i la 

dinamització social aportada pel projecte.

L’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) aporta 

suport tecnicoeconòmic als emprenedors per a l’elaboració 

del dossier de presentació de la sol·licitud. ASCA és la 

responsable de l’avaluació dels projectes presentats i d’elevar 

la proposta d’adjudicacions a la Comissió de Gestió.

Dins de les dates previstes en la convocatòria s’han rebut 26 

projectes per un import global de 474.250 €. La Comissió de 

Gestió (integrada per quatre representants de l’Ajuntament i 

quatre d’ASCA), en reunió efectuada a Badalona el passat dia 

14 de setembre, ha atorgat la concessió de 14 préstecs per un 

import total de 270.000 €.

ASCA procedirà a la preparació i signatura dels corresponents 

contractes de préstec amb els beneficiaris i assumirà també la 

gestió de cobrament dels retorns dels préstecs concedits.

Conveni amb la Fundació 
Caixa d’Enginyers per 
fomentar l’emprenedoria

Té una dotació de 35.000 euros i l’objectiu 
és finançar projectes joves, a cost zero.

ASCA i la Fundació Caixa d’Enginyers han signat un conveni 

mitjançant el qual la nostra fundació gestionarà un fons de 

35.000 euros per finançar projectes de joves emprenedors, 

principalment en el camp de la ciència, la innovació i la 

tecnologia. Aquest acord té una vigència de quatre anys 

renovables. 

ASCA seleccionarà els beneficiaris dels préstecs, d’un 

màxim de 15.000 euros cadascun, i n’establirà les 

condicions d’amortització. Trimestralment, informarà el 

Comitè d’Avaluació, format per dos membres designats per 

la Fundació Caixa d’Enginyers i dos d’ASCA, de les ajudes 

concedides, les condicions establertes i de la situació del 

fons. 

Ajudar al desenvolupament econòmic en l’àmbit de la ciència 

i la tecnologia, fomentant l’emprenedoria, és un dels objectius 

de la nostra Fundació, comenta Josep Oriol Sala, President 

de la Fundació Caixa d’Enginyers, i ASCA ha demostrat amb 

la seva experiència, des de fa més de 35 anys, que és qui 

millor pot garantir la bona gestió del nostre fons, afegeix. Per 

la seva part, Oriol Romances, President d’ASCA, manifesta 

que és per a nosaltres un honor la confiança que ens 

demostren encarregant-nos la gestió del fons per a joves 

emprenedors.

La Fundació Caixa d’Enginyers és l’expressió de la vocació 

de responsabilitat social corporativa de Caixa d’Enginyers. 

Creada el 2011, la institució té l’objectiu de reforçar i vehicular 

l’acció social de l’entitat i optimitzar l’eficiència dels seus 

recursos. L’entitat porta a terme nombroses accions i ha 

destinat ja, des de la seva creació, més de 2,5M€ a 270 

projectes i concedit 150 beques a premis en l’àmbit acadèmic 

i professional.

Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
Telèfon 932170288
a/e: accio@pangea.org 
www.acciosolidaria.cat



Un préstec per llepar-se 
els dits
El restaurant Bambarol de Barcelona es consolida 
com a referent de tapes de qualitat 

Ara fa tres anys, va obrir el restaurant Bambarol, al barri 
de Sant Gervasi de Barcelona, gràcies a un préstec 
d’ASCA de 15.000 euros. 

Albert Ferrer i Ferran Maicas (a la foto, d’esquerra a 
dreta) tenen 38 anys cadascun i són els xefs. Han estat 
cuiners a establiments amb estrella Michelin, com Saüc. 
Van iniciar l’aventura Bambarol el 2013 amb 3 persones 
empleades i avui ja en són 10 (8 empleats amb contracte 
fix i ells dos com a autònoms). 

Albert i Ferran han sabut crear una plantilla que inspira 
confiança i il·lusió per a un projecte que busca qualitat, 
temporalitat, varietat i preu assequible. Avui és un èxit que 
els permet omplir a diari i fidelitzar una clientela de barri i 
estrangers, ja que són en els primers llocs de webs on els 
visitants voten els seus restaurants preferits. El servei és 
amable i la carta conté plats exquisits, com l’escabetx de 
verat amb maduixes, la cua de toro, croquetes, ensaladilla 
o pop a la brasa, sense oblidar el Raw Food (menjar cru).

Fer tapes no deixa de ser un menú degustació que tu 
tries, diuen Ferran Macias i Albert Ferrer. A Bambarol 
van aportar tot allò que havien après i la tècnica per tal 
d’actualitzar el format de tapa o ració per compartir, que 
ara trobem a molts llocs però on no tothom sap marcar la 
diferencia, ells sí.

El local té dues parts, la primera l’ocupa un espai 
desenfadat amb una gran barra, on també es pot menjar, 
poques taules i on et dona la benvinguda una gran 
pissarra amb les tapes del dia. La segona és una sala que 
respon a un format més de restaurant, més seriosa. 

Responsabilitat social i assessorament 
professional

La filosofia de Bamberol va més enllà del rendiment 
com a negoci. Des dels seus inicis han volgut  ajudar 
col·lectius desfavorits, com nens marginats. Amb aquesta 
finalitat una de les begudes que ofereixen a la carta és un 
vi solidari els beneficis del qual es destinen a la fundació 
MaGa (www.fundacionmaga.com).

Una escola per fomentar les 
vocacions tecnològiques
Un préstec d’ASCA permet obrir un centre a 
l’Hospitalet

L’Escola de Robòtica de l’Hospitalet és una realitat gràcies 
al préstec de 10.000 euros d’ASCA. Dos llocs de treball i 
50 alumnes permeten garantir el futur del centre.

Situada a l’Hospitalet, l’Escola de Robòtica té com a 
objectiu despertar l’interès dels joves amb exercicis 
de robòtica. Volem que no siguin només consumidors 
sinó també creadors, comenta Sessy Giovanna Apaza, 
impulsora del projecte. La idea va començar a prendre 
forma quan la seva filla gran, que presentava problemes 
d’adaptació escolar, va superar el problema en participar 
en un taller de robòtica del Centre Kepler, especialitzat en 
l’atenció a joves d’alta capacitat intel·lectual, conclou.

A la nova escola de l’Hospitalet hi van nens i nenes 
interessats en tecnologia i art, venen pensant que 
muntaran legos i jugaran a videojocs, però quan 
acaba l’any s’adonen que també han après enginyeria, 
matemàtiques, física i, fins i tot, habilitats manuals, explica 
Sessy Giovanna Apaza.



▌	 Préstecs per autoocupació:   
 Préstecs a 15 projectes    
 Llocs de treball generats o consolidats: 18

150.371,85€
 

▌	 Préstecs per a entitats a curt i 
      a llarg termini:   
 Préstecs a 2 projectes    
 Llocs de treball generats o 
 consolidats: 26 

45.000,00€

DADES SORTIDES GENER – SETEMBRE 2017

PRÉSTECS SENSE INTERÈS

IMPORT TOTAL DELS  PROGRAMES           392.617,90 €

PREMIS PIÑOL

▌	 Ajuts a processos d’inserció laboral: 
 Ajuts  a 6 sol·licituds
 Llocs de treball: 6  

5.696,05€

▌	 Préstecs Fons Social San Cugat: 
 112 sol·licituds 

153.550,00€
▌	 Préstecs a cooperatives:  
 Préstec a 2 projecte 
 Llocs de treball generats o 
 consolidats: 5              

38.000,00€

Convoquem la 20a edició
dels Premis al Foment de l’Ocupació 

JOSEP M.PIÑOL

PREMI A LA MILLOR INICIATIVA INNOVADORA CONTRA L’ATUR amb 10.000€

PREMI A LA TRAJECTÒRIA EN FAVOR DE L’OCUPACIÓ LABORAL amb 10.000€

Lliurament de premis el 21 de novembre de 2017 al Palau Macaya a les 19 hores

Amb el suport de


