
Núm.61 · Juny 2020

Acció
Solidària
Contra
l’Atur
Fundació
Privada

Ara ens cal fer front a la crisi 
econòmica per la Covid-19
Quan es publiqui aquest Notícies estarem en fase de 

recuperar la manera de viure pre-Covid-19, tanmateix 

aquesta pandèmia ha estat la causa d’una important crisi 

econòmica, la pèrdua de molts llocs de treball i el tancament 

de moltes petites empreses i de negocis d’autònoms. 

L’actual ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions 

del Govern d’Espanya, José Luis Escrivá, va manifestar 

recentment que el total de persones sense ocupació 

es podia agrupar en tres terços: un d’ells, compost 

sobretot pels joves, el que necessitava era formació. 

Un segon terç necessitava acompanyament, accions 

positives, també formació i estímuls a les empreses. 

“Volem recuperar emprenedors 
que han  hagut de parar 
o tancar el negoci”.
El tercer terç, bàsicament gent gran (més de 45 anys) 

no trobarien feina mai més. Aquest és el col·lectiu que, 

majoritàriament, ajudem des d’ASCA. És un col·lectiu 

que està sense ocupació i sense la possibilitat de trobar-

ne. Són els nostres beneficiaris i sabem que el mercat 

no els contractarà i no tenen recursos per autoocuparse, 

sobretot perquè no poden accedir al mercat financer.

Aquest mes de maig hem posat en marxa una campanya 

per garantir la supervivència als nostres beneficiaris que han 

hagut d’aturar el negoci o tancar per la pandèmia.

La campanya consisteix d’atorgar un préstec sense 

interessos, addicional als que ja tenien concedits, 

de 2.000 euros a retornar en 20 mesos a partir de l’1 

de gener de 2021 en quotes de 100 euros/mes.

Per fer front a l’impacte d’aquesta decisió en la tresoreria 

d’ASCA, la fundació complementarà la mesura amb 

una campanya específica de captació de recursos amb 

un objectiu de 100.000 euros. Qualsevol aportació serà 

benvinguda i ens permetrà aconseguir el nostre objectiu: 

tornar a emprendre per permetre una vida digna.

El préstec sense interessos ha demostrat la seva 

eficàcia per a aquest objectiu. En el cas d’Acció Solidària 

Contra l’Atur, en grans números, dos de cada tres 

projectes als quals es dona suport tiren endavant i el 

retorn dels préstecs d’aquests projectes permeten 

finançar-ne d’altres, cosa que multiplica els recursos i 

constitueix el que anomenen “Roda de la solidaritat”. 
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Ajuda’ns a 
tornar a 
aixecar les 
persianes



  Entrevista

Ada Parellada va néixer el 1967. És 

neta i besnéta de restauradors. L’any 

1993 va obrir a l’eixample barceloní el 

restaurant Semproniana. Des d’aquest 

febrer és membre del patronat d’Acció 

Solidària Contra l’Atur. 

Com has conegut la fundació ASCA?

De fet, ja coneixia la fundació perquè 

té gairebé quaranta anys de trajectòria 

i tants anys de treball continu fa que la 

seva feina tingui ressò. 

Quina ha estat la principal raó per 
formar-ne part com a patrona?

Si em truquen, contesto. Això 

d’entrada. Però encara estic més 

disposada si el projecte es basa en el 

fet d’ajudar a tirar endavant a persones 

emprenedores a sortir de situacions 

complicades gràcies a la feina. Jo 

mateixa sóc una emprenedora i una 

petita empresària. Vaig obrir el meu 

restaurant amb 25 anys i he lluitat 

sempre per tirar-lo endavant. Sé el que 

costa i sé que només treballant és com 

podem sortir-nos-en. 

Què t’agradaria aportar?

Crec que aprendré més de les 

persones del patronat que no pas el 

que jo pugui aportar-hi, per la seva 

trajectòria laboral i social i per tants 

anys que fa que en formen part. Tot 

i això, m’agradaria molt poder-hi 

aportar la meva experiència en el 

món de la restauració, perquè molts 

dels emprenedors beneficiaris de la 

fundació opten per obrir petits negocis 

d’hostaleria. 

Com a emprenedora, què 
recomanaries als nostres beneficiaris? 

Abans d’emprendre s’ha de mirar si hi 

ha possibilitat de clientela. Allò de voler 

vendre ulleres de bussejar al desert, 

saps? Mirar si hi ha clients, mirar la 

competència i pensar què pots aportar 

de novetat. De vegades la novetat 

és només mirar enrere i revalorar un 

producte que semblava obsolet. Un 

bon cuiner ha endegat un negoci de 

pollastres a l’ast i, allò que semblava 

antiquat, ho ha tornat a posar de 

moda. I un consell: és molt difícil ser 

pioner. Si encertes el producte i el 

moment, chapeau! Però costa molt 

obrir camí. Si no tens gaire coixí per 

perdre molts diners, és més sensat 

anar una mica a redós. La metàfora és 

no ser qui obre el camí amb el matxet, 

perquè surt molt esgarrinxat. És millor 

anar darrere del qui el porta. 

Creus que, en aquests moments 
de dificultat, la creativitat en els 
negocis és fonamental per continuar 
amb èxit?

No sé si és tant qüestió de creativitat 

com d’arremangar-se. Jo he 

interpretat aquest moment com un 

inici, com si tornés a estar a la casella 

de sortida del joc de l’oca. Em veig 

com quan vaig començar, treballant 

totes les hores i tornant a començar 

amb aquella energia i il·lusió. Sense 

tenir por, sense tenir mandra, sense 

parar-nos a pensar què ens oferirà el 

futur. Treballar i tirar endavant. 

Què li diries a una persona perquè 
col·laborés amb ASCA?

Li diria que, a més de que tots tenim 

números per trobar-nos en situacions 

similars, és una gran satisfacció saber 

que amb una mica de suport podem 

no només ajudar a una persona sinó a 

tot un entorn. 

Ada Parellada
Patrona d’Acció Solidària Contra l’Atur

 

Ara més que mai ajudem a aixecar persianes.

L’equip d’ASCA seguim aquíNovetats del 
patronat 

Aquest mes d’abril al Patronat d’ASCA 
han estat baixa Josep M. Trullàs i M. 
Inmaculada Naranjo. D’altra banda ha 
entrat a formar-ne part Xavier Garcia Gay. 
Aquestes novetats se sumen a les del mes 
de febrer que us anunciàvem al Notícies 60.

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

I moltes més persones que no hem pogut afegir a la imatge.


