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Les dades laborals ens han de
fer reflexionar i actuar
Darrerament han aparegut als mitjans tres notícies

Hi ha moltes actituds solidàries d’empreses i

impactants: el nombre “d’ultrarics a Espanya”, la

entitats, per a les quals la “responsabilitat social”

relació entre el salari mitjà i el més alt en empreses

va mes enllà del màrqueting, que s’impliquen en

de l’Ibex, i les dades de l’atur el mes de setembre.

accions positives i ajuden organitzacions, com la
nostra, en la lluita contra l’atur i el treball precari.

Segons aquestes informacions, el nombre d’ultrarics
a Espanya (patrimoni de més de 50 M$) és de
2.198 persones, un 5,3% més que l’any passat. Per
altra banda, un estudi recent d’Oxfam Intermon
evidencia que el sou del primer directiu de les
empreses de l’Ibex-35 a Espanya és 123 vegades

“Gràcies al suport d’empreses,
entitats, i de particulars podem
lluitar contra l’atur”.

superior al de l’empleat mitjà.

És precisament gràcies al suport d’aquestes

“El sou del primer directiu de
l’Ibex-35 és 123 vegades superior
al de l’empleat mitjà”.

lluitar contra l’atur finançant microcrèdits per

empreses i entitats, i de particulars, que podem
donar suport a projectes d’emprenedoria.
En aquest sentit enguany destaquem la campanya
“Un cafè per emprendre” en la qual, gràcies

Les dades de població activa del tercer trimestre

al suport de Cafès Novell i la col·laboració de

d’enguany a Espanya xifren l’atur a Catalunya en

diversos espais de treball compartit, hem pogut

422.000 persones i en un milió el nombre de llars

recaptar petites aportacions individuals i, a la

en les quals no treballa cap dels seus membres.

vegada, incrementar la nostra notorietat i comptar
amb noves complicitats.

Creiem que totes aquestes dades ens han de fer
reflexionar i també, més important, actuar.

No volem acabar sense agrair un cop més als
nostres donants la seva generositat i demanar-los

Les empreses han de guanyar diners (el benefici es

que no decaiguin, perquè són imprescindibles per

fonamental per a la supervivència), però respectant

mantenir la roda de solidaritat.

l’ètica en totes les seves relacions, entre elles els
salaris decents de les seves persones treballadores.

Us desitgem a tots un Bon Nadal i que l’any 2020

Cal comprometre’ns perquè tothom tingui una

sigui pròsper, en pau, amb diàleg i amb harmonia.

vida digna.
Miquel Vila-Despujol
Vicepresident d’Acció Solidària Contra l’Atur
c/ Riera Sant Miquel 1 bis, planta -1. 08006 Barcelona. 93 217 02 88. info@acciosolidaria.cat

Actualitat
Els projectes seleccionats per un
Cafè per Emprendre
juliol, des d’Acció Solidària

Centre d’estètica especialitzat en
oncologia Artmonic

Contra l’Atur, i amb el suport

Amb més de 30 anys com esteticista, la Mònica

Durant els mesos de juny i

de Cafès Novell, vam dur a terme la campanya de

finalment posa Amb en marxa el seu propi centre,

mobilització ciutadana: Un cafè per emprendre per

on, a més, farà tractaments destinats a persones que

donar suport a les persones que només troben

han patit malalties oncològiques.

en l’emprenedoria una oportunitat real per tornar
a començar. La proposta era destinar el mateix

Quiosc de premsa

import que s’inverteix en el cafè diari a les persones

Després de treballar durant tres anys en el quiosc,

emprenedores d’ASCA fent un donatiu. Cafès

en Mohammed pot agafar el relleu de la concessió i

Novell va aportar càpsules compostables de cafè

posar-se al davant del negoci.

orgànic a Grup Cooperatiu ECOS (Bailén i Casp), els
coworkings de retorn social Sinèrgics i La Clota, el

Bar-restaurant cooperatiu el Antojao

centre per a la innovació socioeconòmica de Barcelona

L’Andrea i la Mònica han transformat els

Activa, InnoBA, els coworkings Crec (Sabadell) i

seus acomiadaments laborals en una oportunitat per

Comusicwork (Barcelona), el laboratori d’innovació

posar en marxa un restaurant de proximitat tot

social Coboilab (Sant Boi del Llobregat)i el laboratori

seguint els principis del cooperativisme.

d’aprenentatge TeamLabs.
Des d’aquí volem agrair a tothom la seva participació
Un cop finalitzada aquesta primera edició de la

en aquesta primera edició d’Un cafè per emprendre,

campanya, tots els espais participants han votat a

i felicitar els projectes seleccionats.

quins projectes d’ASCA volien que es destinés l’import
recaptat. I les iniciatives seleccionades han estat:

Asca, nou punt Làbora
Enguany ens hem

El suport de Làbora consisteix en una aportació

incorporat al Programa

econòmica de 24.706 € per l’any 2019 així com

Làbora, una inciativa que

totes les oportunitats i sinèrgies que suposa formar

treballa per al foment de

part d’aquest projecte on estan presents gairebé

l’ocupació i apropa a les

una trentena d’entitats socials de la ciutat.

persones en situació de vulnerabilitat al mercat
laboral.

El Programa Làbora és un projecte de Ciutat de
cooperació públicosocial liderat per l’àrea de Drets

La incorporació d’ASCA s’ha materialitzat

Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona

esdevenint en un Punt Làbora especialitzat en la

Activa, juntament amb Entitats Catalanes d’Acció

inserció laboral de persones en risc d’exclusió social

Social (ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció

a través de l’emprenedoria i l’autoocupació.

de Catalunya (FEICAT) i la Creu Roja.

22a edició Premis Josep M. Piñol
Premi al projecte innovador

Premi a la trajectòria

Som Confort Solar

Fundació AURA

El projecte “Crecimiento y Consolidación” de Som Confort

Creada l’any 1989, la Fundació Aura té com a objectiu

Solar, de Sabadell, té com a objectiu consolidar i ampliar

la inclusió social i laboral de persones amb especials

la cooperativa per continuar treballant i participant del

necessitats de suport. L’entitat va ser pionera a Europa

canvi del model energètic. L’empresa treballa en l’àmbit

en la introducció de la metodologia d’origen americà

de les energies renovables.

“Treball en Suport” que actualment utilitzen nombroses
entitats del tercer sector.

“Hem atorgat el guardó principalment per dos motius.
Per una banda, per la sensibilitat i les accions que

“Hem considerat que el compromís d’AURA perquè

porten a terme davant del repte climàtic i, per l’altra,

persones joves amb necessitats especials s’integrin

pel creixement en llocs de treball de persones joves en

amb èxit en el mercat laboral, juntament amb la seva

els darrers anys, passant de 3 a 8 llocs de treball digne, i

especialització i la divulgació de la metodologia “Treball

amb la previsió d’arribar a 12 en dos anys”.

en Suport”, mereix ser reconeguda”.

Què us va fer decidir presentar-vos als Premis

Què us va fer decidir presentar-vos als Premis

Josep M. Piñol?

Josep M. Piñol?

Sempre hem volgut ser partícips del canvi de model

Des de fa molts anys, la nostra fundació es presenta

energètic. Creiem molt en el nostre projecte i la manera

als Premis Josep M. Piñol, i finalment enguany ens l’han

de funcionar, cooperativa, la considerem innovadora

concedit, fet que ens dona molta satisfacció.

per dos motius: generar llocs de treball digne i crear un
model energètic més sostenible i just.

Què representa per a vosaltres aquest premi?
El premi coincideix amb el nostre aniversari de 30

Què representa per a vosaltres aquest premi?

anys. Des dels inicis ens dediquem a acompanyar per

Un important impuls per a la nostra cooperativa. Estem

aconseguir la inclusió social i laboral a l’empresa ordinària

en un moment de creixement, i amb l’obtenció d’aquest

de persones joves amb diversitat intel·lectual. El premi

premi aconseguirem el material i la infraestructura

ens suposa un estímul per a continuar creixent en

necessària per consolidar el procés.

qualitat i en el nombre de persones ateses.

En què penseu invertir-lo?

En què penseu invertir-lo?

Volem estabilitzar-nos com a cooperativa amb dos

L’invertirem en el nostre programa de formació

nous equips de treball. Això comporta la compra d’eines,

prelaboral, que en aquests moments atén més de

tecnologia i una furgoneta per a cada equip. Amb aquest

25 joves que estan a l’atur. No rebem suport de

premi farem aquestes inversions.

l’administració pública i és una formació molt necessària
si volem que augmentin les oportunitats formatives dels

Alberto López, de Som Confort Solar.

joves amb discapacitat intel·lectual.

www.somconfortsolar.coop
Glòria Canals, presidenta de Fundació Aura.
www.aurafundacio.org

Aquesta publicació ha estat impresa per Gràfic Maser amb paper 100% reciclat i amb Certificació de Cadena de Custòdia (FSC).

Entrevista
Montserrat Guinovart Llagostera
Jubilada i voluntària d’ASCA, la Montserrat Guinovart té 67 anys és Llicenciada en econòmiques, va néixer a Valls i
viu a Sant Esteve de Palau Tordera.

“És gratiﬁcant tornar a la societat el que ella t’ha donat”

Des de quan i per què ets voluntària
a ASCA?
Sempre havia pensat que quan em
jubilés volia fer de voluntària. Primer, i
durant mig any, vaig col·laborar amb
la Creu Roja de Sant Celoni, però no
m’identificava massa amb el lloc que
em van assignar. Aleshores, un conegut
em va parlar d’ASCA i en sóc voluntària
de la Fundació des de fa tres anys.
També faig de voluntària a Iniciatives
Socials Vall Alta de la Tordera.

L’esforç de venir a ASCA un cop per

perquè la seva proposta sigui un èxit.

setmana, vivint lluny, et compensa?

Respecte al voluntariat en general,

Per a mi no és cap esforç especial

creus que les dones aporten valors

venir cada setmana. He viscut molts

diferents dels que aporten els

anys a Barcelona i anar-hi sovint em

homes?

va molt bé per no perdre contacte

No ho crec, però sí que he d’assenyalar

amb la capital. Aprofito els dijous per

que, de vegades, donem més

quedar amb algú o fer una mica de

importància a algunes de les coses

la cultura que ens manca als pobles:

que els homes passen més per alt.

exposicions, museus o xerrades.

Què li diries a una persona que

A més, l’ambient amb els companys

tingués temps i estès pensant en el

és molt bo, sempre aprenc coses

voluntariat?

noves i crec que entre tots fem una

Jo recomanaria a tothom que fes de

bona i necessària tasca.

voluntari. Ara bé, el més important

Quina és la teva tasca a ASCA?

per fer-ho és tenir-ne ganes i,

Formo part de l’equip que treballa

sobretot, trobar-se còmode amb el

els projectes que ens arriben de

que facis. Fer de voluntari és una

persones emprenedores. Aquest

tasca molt maca però que exigeix un

equip, anomenat “taula dels dijous”,

compromís i una responsabilitat.

pren la decisió, un cop analitzada la

Considero que les persones

iniciativa, d’aprovar o no un préstec.

voluntàries són molt necessàries en la

També faig de tutora d’algun dels

societat on vivim. I és molt gratificant

projectes, acompanyo la persona

perquè tornes a la societat una

emprenedora de la qual sóc tutora

miqueta del que ella t’ha donat.

LA PRECARIETAT LABORAL ENS
POT TOCAR A TOTES I TOTS.
TU POTS DONAR-LI L’EMPENTA
PER TORNAR A COMENÇAR.

Fes el teu donatiu!
https://acciosolidaria.cat/colaborar/

