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L’atur, un greu drama humà
a Catalunya.
Cada dia es destrueixen
més llocs de treball.
Aquesta crisi és un revulsiu
que desperta consciències,
la solidaritat ciutadana
creix, però no podem
oblidar que els drets i
deures són iguals per a
tothom.
Tots en som els
principals responsables.

Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva feina el
1981 amb la concessió de préstecs sense interès a persones
i col·lectius desfavorits. Trenta-dos anys després de l’inici de
l’entitat, Acció Solidària Contra l’Atur ha concedit 2.772
préstecs, per un import total de 6.777.334 €, i ha creat 7.201
llocs de treball. S’hi han atès 7.581 ajuts puntuals a necessitats
vitals, per un import de 3.423.223 € i ha arribat a més de 26.514
persones. Per als programes dels fons socials a Sant Cugat
-Valldoreix, Sant Boi del Llobregat, Cornellà del Llobregat i
Terrassa, s’han concedit 1.926 préstecs, amb un import de
2.464.579,75 €.
Acció Solidària Contra l’Atur està registrada al Registre de Fundacions del
Departament de Justícia amb el núm. 142, i al Departament d’Acció Social i
Ciutadania, al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, amb el núm.
E00680.
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La crisi cada dia
empitjora
a més atur, fan falta més persones
compromeses, més idees, més projectes i
més recursos, per poder donar més ajudes.
Carta del president
Ha passat un altre any i em pertoca per la funció que
represento explicar com ha transcorregut l’any 2012.
Si va ser difícil l’any 2011, aquest encara ho ha estat més.
Cada dia s’han destruït més llocs de treball i sembla que
de moment això no s’atura, sinó tot el contrari. El nombre
de desocupats a Catalunya ja passa de les 700.000
persones. L’atur i la precarietat laboral han esdevingut el
drama de la nostra societat. La falta de feina no afecta
tan sols els treballadors més vulnerables, sinó també
aquells que tenen preparació acadèmica i experiència
laboral, i aquells que tenen un treball tan inestable que
no poden cobrir les despeses més elementals.
Acció Solidària contra l’Atur, davant d’aquesta situació
tan greu, no té la resposta global del problema, però
sí que és aquella gota d’aigua que raja sense parar i
juntament amb moltes d’altres pot fer un oceà.
Aquest any han arribat molts projectes i això és una bona
notícia, però també us haig de dir que bastants s’han
hagut de desestimar. Els projectes presentats no sempre
ofereixen els requisits indispensables per poder ser unes
idees de negoci amb continuïtat, que puguin generar
els recursos suficients per retornar els préstecs i els
emprenedors puguin fer sostenibles els seus negocis.
La nostra Fundació ha estat com sempre rigorosa i
professional. No ens podem deixar portar només pel cor.
Creiem que si ho féssim així ens equivocaríem. Hem
d’ajudar aquelles persones que puguin crear i consolidar
el seu lloc de treball. Però no hem perdut de vista aquells
que d’una forma urgent tenien necessitat d’ajuts puntuals.
L’any passat que ja es vivía una situació excepcional,
vàrem donar tres préstecs extraordinaris, el primer de
50.000€, el segon de 44.000€ i el tercer de 30.000€ als
projectes que després d’una selecció prèvia veierem que
donaven més llocs de treball i tenien un fort contingut
social. Aquesta experiència, que esperem hagi sigut
positiva, la repetirem aquest any 2013.

Hem crescut en nombre de voluntaris. Però necessitem
molts més col·laboradors que ens aportin recursos
econòmics per donar resposta a les demandes que tenim.
En aquests moments disposem d’un equip de
professionals que està fent molt bona feina. Cal dir que
en moments crítics la ciutadania respon. Nosaltres en
tenim constància. Per a la nostra Fundació, tots ells són
l’ànima i el motor que, juntament amb les tres persones
contractades, fan l’encaix perfecte, com les peces d’un
trencaclosques.
Com ja vam fer l’any 2011, continuem donant a conèixer
el manifest Pla de Xoc Contra l’Atur, que és una proposta
concreta que complementa la nostra lluita per crear nous
llocs de treball. A mesura que passa el temps tenim més
adhesions; en aquests moments ja en tenim unes 500
entre institucions i ciutadans. Us proposem que us hi
adheriu si encara no ho heu fet.
Els donatius de particulars i els voluntaris han crescut,
però no el nombre de col·laboradors que ens aporten
recursos econòmics, i les subvencions d’organismes
oficials han anat a la baixa.
A part d’exigir a les administracions les seves
responsabilitats, nosaltres des d’Acció Solidària contra
l’Atur no podem defallir. A més dificultats, més ànims per
acomplir els nostre objectiu: ajudar a crear nous llocs de
treball, i així ho farem.
Vull donar les gràcies a tots els col·laboradors, voluntaris
i personal. Sense la vostra generositat, vocació i
altruisme, aquesta Memòria 2012 on s’expliquen tots els
resultats obtinguts no hauria estat possible. Espero que
la seva lectura sigui del vostre interès.
Joan Comas
President d’Acció Solidària contra l’Atur
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Entenent
Acció Solidària
Contra l’Atur
Què fem?
Acció Solidària contra l’Atur és una resposta
tangible, decidida i pràctica de la societat civil
al repte de l’atur amb l’atorgació i l’administració
d’un fons econòmic privat.

1

Volem ajudar a la creació de llocs de treball;
per això impulsem iniciatives d’autoocupació i la
consolidació d’empreses del sector social.

2

Sol·licitud d’ajut
o préstec a
un professional
d’atenció social

Petició de
documentació
i avaluació

Així, entre altres activitats, donem préstecs
sense interès per millorar la situació laboral
de les persones i entitats socials amb idees
emprenedores.

3
Avaluació de la
sol·licitud pel
comitè tècnic

Per a l’obtenció del péstec o l’ajut, la petició
es canalitza a través de professionals que
en tramiten les sol·licituds, elaboren els
plans d’empresa corresponents i presenten
les peticions a la comissió de valoració,
l’encarregada d’avaluar cada cas.

4
Tutoria i
seguiment del
projecte
5

Posteriorment, un tutor fa el seguiment de les
iniciatives a les quals s’ha atorgat l’ajut.

Retorn
dels diners
prestats

Diverses dades globals de l’any 2012
▌ 919.295 €		

Total imports concedits

▌ 212		

Llocs de treball creats o consolidats

▌ 735		

Persones beneficiàries dels programes

▌ 41			

Nombre de voluntaris

▌ 3			

Nombre de professionals contractats
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El nostre
objectiu principal:
ajudar a crear ocupació
Què fem?

Com es concedeixen?

Els ajuts són préstecs que Acció
Solidària Contra l’Atur concedeix
sense interès per a la creació o la
consolidació d’iniciatives com ara:

Els projectes presentats són avaluats pels serveis de
promoció econòmica d’ajuntaments, consells comarcals
o altres organismes públics (tots dins l’àmbit territorial
de Catalunya), els quals presenten la sol·licitud d’ajut,
acompanyada de tota la documentació pertinent: pla
d’empresa, pla d’inversió i finançament, compte de
resultats provisional, etc. Una comissió tècnica, formada
per professionals voluntaris i una treballadora social,
examina i resol cada sol·licitud amb un criteri rigorós.
Per accedir a un préstec, el projecte ha de:

▌ Microempreses d’autoocupació.
▌ Empreses d’inserció sociolaboral,
centres especials de treball i 		
tallers ocupacionals.
Cooperatives, fundacions o
associacions.

▌ Ser viable econòmicament, a mitjà i llarg termini.
▌ Empreses d’inserció sociolaboral.
▌ Centres especials de treball i tallers ocupacionals.
▌ Cooperatives, fundacions o associacions.
▌ En el cas de microempreses, el promotor no ha de
disposar de recursos econòmics suficients ni de la
possibilitat d’accedir a un préstec bancari per manca
d’aval.

Ajuts concedits:115

Dades 2012
▌

536.897€

Import prestat

▌ 115

Ajuts concedits

▌ 212

Llocs de treball creats o

			

consolidats

Ajuts d’assessorament: 18
(projectes del programa d’autoocupació.)

Projectes desaconsellats: 70
(no eren viables.)
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Alberg
“els Caus
de Mura”
El projecte que avui presentem té com a objectiu la
creació d’un alberg al pintoresc municipi bagenc
de Mura.
El poble és un museu a l’aire lliure. És un poble
rural molt ben conservat, la seva arquitectura,
els carrers empedrats i sinuosos i la pau que s’hi
respira transmeten una imatge bucòlica.
Tres joves emprenedors han desenvolupat la idea
de recuperar una antiga casa de colònies del poble
i madurada la idea i estudiada la seva viabilitat
econòmica, s’han llançat a la seva consecució.
Pretenen generar treball
per a les veïnes i veïns de
Mura i volen fer de l’alberg
un establiment obert al
poble.
Els serveis de l’alberg van
dirigits a centres educatius,
esplais, escoltes, lleure,
famílies, entitats i visitants.
Ofereixen allotjament,
servei de cuina i activitats
de lleure per a nens i
adults.
L’allotjament té capacitat
per a 35 persones, el
menjador és obert al públic
extern i també està adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda, amb una
sala polivalent de 100 m2 per a activitats diverses i
piscina exterior.
L’alberg gaudeix d’uns espais idonis per a la
pràctica d’activitats amb infants i joves.
S’han constituït en cooperativa. En Ferran
Martínez és el principal impulsor del projecte,
es comunica amb facilitat i és un entusiasta del

projecte, juntament amb en Toni i la Glòria formen
un grup de treball amb capacitat per a la gestió de
l’alberg per l’experiència, la complementarietat dels
coneixements i l’afinitat en els models de vida.
Són un veritable equip, en Toni en les funcions de
manteniment, recepció, etc., la Glòria al front de
la direcció de lleure i en Ferran realitza funcions
comercials i és monitor de lleure. En Ferran és
diplomat en turisme i educació ambiental, la Glòria
és educadora social i tècnica d’infància i en Toni és
tècnic en manteniment i treballador forestal.
Son optimistes, creuen en
el projecte i estan disposats
a aportar moltes energies
per aconseguir la fita de
viure d’una activitat que els
il·lusiona.
Volen potenciar la
participació de la gent
del poble i consideren
que compten amb un
gran potencial per a la
transmissió de la història i
les històries de Mura i per
a l’ensenyament del antics
oficis.
Per al finançament del
projecte, a més de les
aportacions econòmiques realitzades pels socis
de la cooperativa i de les aportacions de suport
d’amics i familiars, han rebut l’ajut dels fons
europeus per al desenvolupament de projectes
en àrees rurals i també l’aportació econòmica
de la Fundació d’Acció Solidària contra l’Atur
que, veient la viabilitat del projecte, va atorgar un
préstec de 20.000 € a retornar sense interès.
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Ajuts a processos
d’inserció laboral
Què són?

Com es concedeixen?

El programa d’ajuts a processos d’inserció laboral
vol facilitar elements a la persona en situació d’atur,
perquè pugui fer una inserció laboral immediata. Els
ajuts econòmics estan destinats a necessitats com
ara:

Aquest ajut es tramita sempre mitjançant
un treballador social dels serveis
socials dels ajuntaments amb els quals
col·laborem o altres serveis especialitzats,
els quals n’emplenen la sol·licitud i hi
adjunten la documentació acreditativa. Si
la situació ho permet, el sol·licitant ha de
retornar l’ajut, o una part, sempre sense
interès. La quantitat de l’ajut depèn de
l’activitat.

▌  Formació: obtenció del carnet de manipulador
d’aliments, carnet de conduir, altres cursos de
formacions específiques.
▌  Lloguer de locals per obrir un negoci nou.
▌  Compra de màquines: una màquina de cosir,
màquines industrials, eines de treball.
▌  Pagament de permisos i quotes de la Seguretat
Social: llicència d’activitats, llicència d’obertura,
llicència per a determinades activitats, com ara el
servei de taxi.
▌  Compra o reparació de vehicles, per exemple,
furgoneta per al transport de mercaderies.
▌  Compra de mercaderia: per poder iniciar el negoci,
oferir una nova línia de productes.
▌  Pagament de llars d’infants, per facilitar la inserció
laboral de la mare.

Dades 2012
▌ 67		

Ajuts concedits

▌ 67

Llocs de treball creats

▌ 185

Persones beneficiàries (nucli familiar)

▌ 450 €

Import mitjà prestat

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA ´L’ATUR
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Un cop de mà
Programa d’ajuts puntuals a
necessitats vitals
Què fem?

Com es concedeixen?

Són ajuts econòmics que tenen com
a finalitat permetre que els aturats
puguin sortir de situacions límit, és a
dir, ajuts de subsistència bàsica, com
ara aliments, problemes d’habitatge
(desnonaments, lloguers...), rebuts
de subministraments (aigua, llum...),
despeses mixtes (subministraments i
subsistència) i altres ajuts.

Les sol·licituds d’ajuts a situacions límit arriben i es
canalitzen a través de treballadors socials de municipis,
parròquies, etc.
Es presenten acompanyades de tota la documentació
necessària. Una comissió tècnica resol amb un criteri
rigorós, segons una sèrie de bases preestablertes.
Generalment, són a fons perdut i de forma esporàdica se’n
negocia un retorn total o parcial, en funció de la situació
de la persona que l’ha sol·licitat.

Dades 2012
▌ 349		

Sol·licituds aprovades

▌ 1.030

Persones beneficiàries (nucli familiar)

▌ 156.318 € Import

Distribució dels ajuts
▌ 56%		

Ajuts per a l’habitatge

▌ 20%		

Subsistència

▌ 24%		

Despeses mixtes

Beneficiaris
▌ 55%

Dones

▌ 45%		

Homes

▌ 62%		

Persones autòctones

▌ 38%		

Nouvinguts

▌ 42,1%

Edat mitjana del cap de família

▌ 99%		
			
			

Destinataris dels ajuts:
famílies que es troben per sota del
llindar de la pobresa
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Fons socials:
Sant Cugat i altres
territoris
Fons Social
Sant Cugat - Valldoreix

Altres territoris

L’activitat principal del Fons Social Sant Cugat Valldoreix ha estat l’estudi i la concessió
de préstecs. Només un 1,76% de les sortides
corresponen a ajuts puntuals. El percentatge de retorn
acumulat dels préstecs és d’un 91,20%.
Cal agrair especialment el suport, per a aquest
programa, de l’Ajuntament de Sant Cugat, de l’Obra
Social de “la Caixa” i de la Fundació Serra Santamans.

Els fons socials també tenen presència en
altres seus territorials:
Cornellà, Sant Boi de Llobregat i Terrassa.
L’activitat dels fons socials sempre té la
col·laboració dels ajuntaments en què
s’implanten. Els fons socials estan gestionats
per voluntaris que fan possible l’atenció a les
persones que necessiten un cop de mà.

Dades 2012

Cornellà
Sant Boi de Llobregat
Terrassa

▌ 11/1998

Data de creació

▌ 151		

Sol·licituds resoltes el 2012

▌ 206.890 € Import global

▌ 23

Sol·licituds resoltes el 2012

▌ 19.190 €

Import 2012

▌ 170.584 € Import acumulat des del 2007

ANY

1998

PRÉSTECS

1.442

IMPORT ACUMULAT

AJUTS PUNTUALS

IMPORT ACUMULAT

1.442

0

0

1999

5.878

7.320

0

0

2000

19.509

26.829

0

0

2001

100.664

127.493

0

0

2002

195.601

323.094

390

390

2003

207.325

530.419

1.500

1.890

2004

194.835

725.254

565

2.455

2005

220.390

945.644

481

2.936

2006

158.150

1.103.794

800

3.736

2007

170.250

1.274.044

300

4.036

2008

215.185

1.489.229

2.500

6.536

2009

162.150

1.651.379

4.961

11.497

2010

180.000

1.831.379

1.710

13.207

2011

203.190

2.034.569

4.780

17.987

2012

203.250

2.237.819

3.640

21.627

Total concedit

2.259.446 €
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La Roda de
la Solidaritat no
s’atura mai
Els diners que es retornen, es reinverteixen
per a noves necessitats
D’on provenen els
recursos
1,99%

16,99%

A què es destinen els
recursos
4,33%
5,29%

1,75%

3,44%

8,16%

44,05%

8,92%
62,44%
13,83%

28,81%

44,05 % Retorn préstecs

62,44 % Préstecs per l’ocupació

28,81 %

Donacions privades

13,83 %

Ajuts Puntuals sense retorn

8,16 %

Subvencions públiques

8,92 %

Despeses de personal

16,99 % Disminució disponible

3,44 %

Dotació compensació inflació

1,99 %

5,29 %

Insolvències dels préstecs

4,33 %

Serveis exteriors i amortitzacions

1,75 %

Premi Josep M. Piñol

Ingressos diversos

100,00 %

100,00 %
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Comptes del
2012
La nostra activitat en xifres
Els comptes de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur han estat auditats per AUREN Auditors
Barcelona, membre del Col·legi de Censors de Comptes de Catalunya, i estan a disposició dels
col·laboradors de l’entitat.

Origen dels recursos

En euros

En %

▌ Retorn préstecs

531.010 €

44,05 %

▌ Donacions privades

347.288 €

28,81 %

▌ Subvencions públiques

98. 410 €

8,16 %

▌ Ingressos diversos

24.008 €

1,99 %

204.869 €

16,9 %

1.205.585 €

100 %

Recursos aplicats

En euros

En %

▌ Préstecs per crear ocupació

752.720 €

62,44 %

▌ Ajuts puntuals sense retorn

166.675 €

13,83 %

▌ Despeses de personal

107.571 €

8,92 %

52.224 €

4,33 %

▌ Premi Josep M. Piñol i altres

21.137 €

1,75 %

▌ Insolvències dels préstec

63.827 €

5,29 %

▌ Dotació compensació inflació

41.431 €

3,44 %

1.205.585 €

100 %

▌ Disminució disponible
TOTAL

▌ Serveis exteriors i amortitzacions

TOTAL

Els diners que ens retornen les persones a qui deixem els préstecs serveixen per donar nous préstecs
a altres persones que ho necessiten. Comptem també amb altres ingressos, com són les entrades
dels col·laboradors, subvencions i altres conceptes rebuts durant l’exercici. Aquests ingressos ens
permeten fer front a les despeses generades per dur a terme la nostra activitat, com ara els ajuts a
fons perdut, les despeses de funcionament de la Fundació i els préstecs fallits, que es consideren que
no es podran recuperar.
NOTA: Comptes aprovats pel Consell Directiu, encara pendents de l’aprovació definitiva del Patronat
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Col·laboradors i
voluntaris
Gràcies als
col·laboradors per la
seva generositat.
Gràcies als voluntaris
que ens donen el millor
que tenen.
Gràcies als
professionals, entitats
i institucions podem
realitzar el nostre
objectiu.

Col·laboradors, voluntaris i professionals són la base de la
nostra Fundació.
Tots són necessaris, imprescindibles, si faltés algun
d’aquests grups no podríem existir.
Podem destacar que en la nostra entitat hi ha molt
altruisme i solidaritat. Però també hi ha professionals
rigorosos. Persones voluntàries que aporten tot el seu
saber i experiència. Aquest és el nostre valor afegit que
ens fa diferents.
Els col·laboradors, ciutadans sensibles als problemes
socials que a través de les aportacions periòdiques en
forma de subscriptors o puntuals, juntament amb entitats i
institucions, fan possible poder portar a terme els nostres
objectius: els préstecs solidaris sense interès i ajuts
puntuals per a situacions d’emergència.
Els professionals contractats que, amb el treball de cada
dia, fan possible amb eficàcia la gestió de l’entitat.
En aquests moments tan difícils que vivim, hem constatat
una més gran sensibilització de la ciutadania i més
solidaritat.

A tots moltes gràcies.
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Més presència
externa

Any rere any veiem la necessitat que la ciutadania sàpiga
quin és el nostre objectiu, qui som, què fem i com ho fem.
Constatem que la nostra entitat encara és poc coneguda.
Tenim història, ja que fa més de trenta-dos anys que
treballem, tenim prestigi i sabem que en aquests
moments de crisi greu som més necessaris que mai.
És molt important anar donant passos per poder difondre
la nostra activitat en els mitjans de comunicació: diaris,
revistes, televisions i, d’una manera especial, les
xarxes socials Facebook i Twitter. Som en el món de la
comunicació, per tant si no hi tenim presència no existim.
Hem augmentat en el 2012 els esforços en aquest sentit,
que han sigut qualitatius i quantitatius.
Ens hem de donar a conèixer encara més, ja que serà
l’única manera de sensibilitzar la societat del problema
de l’atur i, per tant, d’aconseguir molts més donatius de
persones i entitats.

Televisions:

Canal Català, un debat sobre l’atur
Programa de TVE Sant Cugat: Tinc
una idea

Ràdio:

Catalunya Ràdio: programa Solidaris
La Xarxa (Com radio)

Premsa escrita:

La Memòria 2011, articles a Foc
Nou, a El Pregó i a la nostra revista
trimestral.

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA ´L’ATUR

p. 14

Premi Josep M. Piñol,
15a. edició
En memòria de Josep M. Piñol, fundador d’Acció Solidària Contra l’Atur, des de l’any 1997 es convoca
anualment aquest premi amb l’objectiu de reconèixer la innovació i la trajectòria institucional d’una entitat
a favor de la inserció laboral de persones i col·lectius en situació d’exclusió sociolaboral.
En aquesta quinzena edició:

La Fundació Comtal, amb el projecte “Making Of, anima el teu
currículum” i la Fundació Mas Albornà reben els premis Josep M. Piñol
15a. edició, 2012, a la inserció laboral impulsats per la Fundació Acció
Solidària Contra l’Atur amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”.
El 26 de novembre es va fer entrega dels premis Josep M. Piñol 2012, que premien la innovació i la
trajectòria d’entitats i empreses d’inserció laboral. El premis estan dotats amb 10.000 euros cadascun i
enguany s’han atorgat a:

Millor iniciativa innovadora de lluita
contra l’atur: Making Of, anima el
teu currículum

Premi a la trajectòria en la lluita
en favor de la inserció laboral:
Fundació Mas Albornà

El jurat ha valorat especialment l’objectiu d’afavorir la
inserció laboral, prenent com a referència l’interès i la
motivació per a la incorporació dels joves, generant
un espai per a la creació final d’un videocurrículum
de cadascuna de les 30 persones que participen en
el projecte.
També es fomenta l’adquisició d’una voluntat expressa
sobre la seva vida. Són molts els joves que no tenen
clar un objectiu vital. La proposta vol ser un espai
facilitador de noves experiències i nous coneixements
que amplifiqui les seves expectatives i per fer el
pas d’una actitud passiva a una proactiva, perquè
siguin creadors d’una nova realitat. També es pretén
despertar l’esperit crític i autocrític. Són molts els
joves en situació de vulnerabilitat que no han gaudit
d’un temps, d’un espai per a reflexionar, veure’s des
de fora, observar-se per transformar-se. L’objectiu és
iniciar nous processos de recerca activa de feina que
han donat bons resultats.

S’ha destacat perquè es tracta d’una entitat
amb deu anys d’història, compromesa amb la
defensa dels drets socials i alhora com a entitat
significativa dedicada al desenvolupament
solidari i la inserció laboral de col·lectius en
situació d’exclusió sociolaboral per problemes
de discapacitat i trastorn mental. Actualment
aquesta entitat és un referent quant a gestió
d’empresa d’economia social i d’èxits en
matèria d’inserció laboral vers el col·lectiu de
persones amb discapacitat i trastorn mental.
Les claus d’aquest èxit han estat: l’oferta de
servei professional i de qualitat, l’arrelament al
territori, la conjunció amb els agents comarcals i
la diversificació de serveis.

Amb el suport de:

L’acte va tenir lloc a Caixafòrum, i en el seu
decurs el Sr. Josep Oliver, catedràtic d’Economia
Aplicada (UAB), pronuncià la conferència “Atur i
xarxa familiar: algunes lliçons de la crisi actual”.
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Sumant esforços

Col·laboració i suport a altres entitats
El treball en xarxa i en col·laboració amb altres entitats és
clau per sumar esforços i multiplicar resultats.
Acció Solidària Contra l’Atur
forma part de:
▌ Coordinadora Catalana de Fundacions

És sòcia de:
▌ Associació Cristianisme S. XXI
Col·labora amb:

▌ Junta de Govern de l’Acord Ciutadà per
una Barcelona Inclusiva de l’Ajuntament 		 ▌ El grup de treball sobre pobresa del
Consell Municipal de Benestar Social de
de Barcelona
Barcelona i de la Xarxa d’inserció socio
laboral de l’Ajuntament de Barcelona
▌ Comissió d’Acció i Cooperació dels
Enginyers Industrials de Catalunya
▌ El programa INICIA per a la Creació
d’Empreses del Departament d’Empresa
▌ FETS, Finançament Ètic i Solidari
i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya
▌ Federació Catalana de Voluntariat
Social, dins l’àrea sectorial d’inserció
▌ Conveni amb Fundació SEIRA
(Fundació per a la innovació i projecció
▌ FIARE, Banca Ética i Ciutadana
del cooperativisme)
▌ Conveni amb Fundació Blanquerna

Destaquem els convenis i col·laboracions amb:
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El per què
d’un manifest?
manifest pla de xoc contra l’atur

En finalitzar l’any 2012, a Catalunya hi havia

iniciar una campanya de recollida d’adhesions,

885.000 persones sense feina; representa el

tant d’entitats com de particulars.

24% de la població activa, la taxa d’atur més
alta des de la restauració de la democràcia. El

Amb el desig de comptar amb la participació

més greu és que aquesta escalada no acabarà

de les entitats adherides, se les va convidar

aquí, és molt possible que l’any 2013 l’atur a

a una trobada de debat el maig de 2012 per

Catalunya acabi rondant el milió de persones.

rebre suggeriments per millorar el contingut del

Davant d’una situació de tan extrema gravetat
sobren ja paraules i falten grans decisions. S’ha
de fer alguna cosa! No es pot continuar així!
La responsabilitat no és només dels governs,
ho és també dels ciutadans. Cadascun de
nosaltres hem de contribuir amb les nostres
possibilitats que es creï ocupació. ACCIO
SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR, des de fa
30 anys, està fent préstecs sense interès a
persones o entitats que volen crear llocs de
treball i no tenen suficients mitjans econòmics.

Manifest. Gràcies a les seves aportacions es
revisà el redactat, canviant alguns aspectes del
seu contingut i també el títol per donar-li més
força i visibilitat, i el resultat és MANIFEST:
PLA DE XOC CONTRA L’ATUR.
El 5 de novembre, amb la finalitat de divulgar
el Manifest revisat, es va fer una nova trobada,
aquesta vegada oberta a totes les entitats
i persones adherides. Teníem interès a
rebre suggeriments de com divulgar millor el
document. També s’aprofità perquè el Sr. Albert

És una tasca callada, però molt agraïda pels

Riera, director de comunicació de La Fageda

que gracies a aquest suport han aconseguit

SCCL de Santa Pau (Garrotxa), ens presentés

sortir de l’atur i tenir un lloc de treball digne.

aquesta experiència tan reeixida de creació

A final de l’any 2011 el nivell d’atur ja havia

d’ocupació. La presentació fou molt valorada

arribat a unes cotes que ingènuament

pels assistents.

semblava que no es podrien superar. Amb
aquest motiu es va llançar el MANIFEST:
SOLIDARITAT CONTRA L’ATUR amb l’objectiu

Per impulsar la divulgació del Manifest s’ha
creat un equip de treball de voluntaris al qual

de sensibilitzar la societat i les administracions

durant l’any es van anar incorporant diverses

de la necessitat d’un Pla de Xoc per impulsar

persones, equip que queda obert per a futures

l’economia i crear ocupació. Seguidament es va

incorporacions. Una de les seves tasques és
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contactar entitats per demanar-los l’adhesió.

Creació de 500.000 noves empreses

Actualment n’hi ha una quarantena d’entitats

durant un període de tres a cinc anys.

adherides i cal destacar-hi entitats del tipus

Realització d’un ambiciós pla d’inversions

Banc dels Aliments, Col·legi d’Enginyers,

en sectors rendibles i creadors d’ocupació.

Ajuntament de Sabadell o Coordinadora

Generació d’un finançament addicional de

Catalana de Fundacions. A títol individual són

50.000 milions €/any.

500 les adhesions rebudes. També per ajudar

S’hauria d’engegar una lluita sense treva

a la divulgació del Manifest s’ha participat en

contra el frau, suprimir els privilegis

jornades i s’ha donat a conèixer en diversos

fiscals i establir una fiscalitat extraordinària

mitjans de comunicació.

i temporal en funció de la capacitat
econòmica.

En resum, l’any 2012 ha sigut l’any de la posada

Els recursos administrats amb gran

en marxa del Manifest, i s’ha donat un primer

transparència, serien transferits

pas en una llarga tasca de sensibilitzar la

majoritàriament a un ens públic de cada

societat de la necessitat d’un Pla de Xoc per

Comunitat Autònoma. La seva gestió seria

impulsar l’economia i crear ocupació.

supervisada per la Societat Civil.

Aspectes
fonamentals del
Manifest
Pla de xoc contra l’atur
Objectiu
Sensibilitzar la societat per exigir a les
administracions la necessitat de reduir l’atur a
Espanya i Catalunya a la mitjana europea del 10%
Propostes solidàries i de justícia

Si encara no t’has adherit
al Manifest, adhereix-t’hi!
Col·labora fent campanya d’adhesions
entre els teus amics, en els centres de
treball o en les entitats on siguis present.
Gràcies.
Les adhesions es poden fer per correu,
enviant un correu electrònic a
accio@pangea.cat o a la
WEB:acciosolidaria.cat
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Patronat i
expresidents
▌ Joan Comas Basagañas
president 1, 2
Empresari
▌ Oriol Romances Vidal
vicepresident primer 1, 2
Enginyer tècnic

▌ Maria Antònia Gili Marqués
vicepresidenta segona 1
Mestressa de casa i
responsable del fons social
Sant Cugat-Valldoreix

▌ Josep M. Gasch Riudor
secretari 1
Advocat
▌ Lluís Colom Farré
tresorer 1
Professor mercantil

Vocals

▌ Josep M. Trullàs Graells
vicepresident tercer 1, 2
Empresari
Voc

▌ Josep Bigordà Montmany
▌ Parròquia de Nostra Sra. del Pi

▌ Joan Majó Cruzate
Enginyer industrial

▌ Francesc Raventós Torras 1, 2
Economista

▌ Lluís Duch Álvarez
▌ Monjo. Abadia de Montserrat

▌ Pilar Mercadé Nubiola 1,2
Experta en treball social

▌ Maria Roset Panadés
Ordre Companyia de Maria

▌ Ramón Escamilla Montlleó
▌ Enginyer químic

▌ Pilar Malla Escofet
Treballadora social

▌ Joan Travé Casals
Jesuïtes de Catalunya

▌ Ramón García Gay
▌ Professor d’ESADE

▌ Josep Martí Gómez
Periodista

▌ Lluís Recolons Arquer
Jesuïtes de Catalunya

▌ Fèlix Gómez i Liarte
▌ Informàtic 1

▌ Anna M. Oliveras Saurina
Congregació Hospitalàries
de la Santa Creu

1 Formen part del Consell
Directiu, juntament amb
Francesc Casas, Miquel Gibert
Jaume Moliner, Inma Noguera,
Pere Sánchez i Miquel
Verdaguer.
2 Formen part del Consell
Executiu.

▌ Gil Parés Casellas
Caputxins de Catalunya

▌ Josep M. Piñol Font
En fou fundador, i president
del 1981 al 1996

▌ Cassià M. Just Riba
Abat emèrit de Montserrat
En fou president del 1996 al 2007.

▌ Francesc Domingo Francàs
▌ En fou president del
2008 al 2009.

p. 19

AJUDANT A CREAR OCUPACIÓ MEMÒRIA 2012

Reptes per al 2013

Tot sembla indicar, que per l’atur, 2012 serà encara
un any més difícil. L’economia espanyola entrarà en
recessió i el nombre d’aturats seguirà augmentant.
A Catalunya la situació no serà molt millor.
Quins son els reptes d’Acció Solidària contra
l’Atur davant una situació tan punyent? El repte
principal és poder contribuir al màxim de la nostra
capacitat a crear llocs de treball. Per això, a més
de la nostra activitat usual de deixar diners per
impulsar petits i mitjans projectes empresarials,
farem una convocatòria extraordinària per atorgar
cinc préstecs de 30.000€ a retornar en cinc anys
sense interès. En les sol·licituds es valorarà
especialment la creació d’ocupació.
Aquest any seguirem també cooperant amb la
Fundació SEIRA seguint el conveni signat el 2011,
per poder recolzar projectes de cooperatives joves.
Continuarem com sempre amb la política d’utilitzar
els Fons Socials per fer petits préstecs que
cobreixin necessitats puntuals. En aquest apartat,
els Fons Socials destinaran 224.000€.
La quantitat de diners més important, ve del fons
de Sant Cugat - Valldoreix, que està fent una gran
tasca.
Donada la gravetat del moment, i de les moltes més
sol·licituds que rebem, destinarem 150.000 €. a
petits ajuts puntuals sense retorn per cobrir greus
necessitats vitals derivades de situacions d’atur i
els prèstecs que no es poden retornar.
Seguint ja una llarga tradició es convocarà la
16ª edició dels premis Josep Mª Piñol dotant
amb 10.000 € la millor iniciativa innovadora de
lluita contra l’atur, i també amb la mateixa xifra,

l’entitat que tingui una reconeguda trajectòria a
favor de la inserció laboral. Per aquest exercici, si
sumem l’import dels diferents programes, el volum
d’activitat tindrà un import de 1.235.000€, el més alt
de la nostra història.
Però la Fundació voldria tenir una major presència
pública per poder sensibilitzar la societat de
com de destructiu és l’atur tant humana com
socialment. Per això, hem decidit impulsar el
“Manifest: Solidaritat contra l’atur”, al que s’estan
adherint un bon nombre d’entitats i ciutadans. Un
cop aconseguit un ampli suport serà presentat a
la societat i a les administracions. Dins d’aquesta
voluntat de sensibilització ciutadana, està previst
organitzar el mes de maig una jornada junt amb
ESADE-IEL. Tindrà com a títol: “Crear Ocupació.
Un pacte Solidari”
Per acabar volem agrair als donats i als voluntaris
pel seu esforç i dedicació, confiem seguir comptant
amb ells, tot desitjant poder augmentar el seu
nombre per facilitar les moltes tasques d’ Acció
Solidària Contra l’ Atur en moments tan difícils.
Voldríem creure que aquest any la situació
econòmica tocarà fons i que es podrà iniciar la
recuperació i la creació d’ocupació. En tot cas,
mentre el problema dels sense feina sigui tan greu,
la solidaritat de tots ha d’intentar pal·liar, fins allà
on sigui possible, els infinits drames socials que
estem vivint. Desitjaríem de tot cor, que ben aviat
podéssim tenir una visió de futur més optimista.

Com pots col·laborar-hi
Com ajudar a donar feina
fent-te’n voluntari
Si tens una mica de temps i t’agradaria
destinar·lo a persones que necessiten un
cop de mà, no ho dubtis.
A Acció Solidària Contra l’Atur
t’esperem!

fent-hi una aportació
econòmica
aportació(1) a

Pots fer la teva
través de la butlleta,
amb l’autorització bancària que trobaràs a la
nostra web (www.acciosolidaria.cat) o bé amb
un ingrés a qualsevol oficina de:

(1) Declaració de la renda corresponent a l’exercici de
l’any en curs Tots els donatius aportats a la Fundació
gaudeixen de la deducció en la quota de donatiu
(del 25% per a persones físiques i del 35% per a
empreses), amb el límit del 10% de la base liquidable,
segons estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de fundacions i d’incentius fiscals a la participació
privada en activitats d’interès general. Per poder
certificar aquests donatius, cal que el donant ens
indiqui les seves dades personals i el seu NIF.

• Catalunya Caixa:
2013 0021 07 0200395557
• “la Caixa”, Caixa Bank:
2100 0933 49 0200061375
• Caixa d’Enginyers:
3025 0002 42 1521652660
• O bé amb un xec nominatiu a:
Acció Solidària Contra l’Atur, Fundació Privada
Riera Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
Telèfon 93 217 02 88

Acció
Solidària
Contra
l’Atur
Fundació
Privada

Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
Telèfon 932170288
a/e: accio@pangea.org
www.acciosolidaria.cat
Twitter: @NOalAtur.
facebook.com/accio solidaria contra l’atur

