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No n’hi ha prou
amb estendre la mà,
cal també tenir la capacitat
de sostenir-la
el temps necessari.

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-tres anys després
de l’inici de l’entitat, Acció Solidària Contra l’Atur ha
concedit 2.992

préstecs, per un import total
de 8.195.098 €, i ha creat 7.741 llocs de
treball. S’han atès 7.975 ajuts puntuals
a necessitats vitals, per un import de 3.592.669 €, i
ha arribat a més de 27.580 persones.
Per als programes dels fons socials a Sant Cugat-

Valldoreix i Cornellà del Llobregat, s’han concedit 2.283

préstecs, amb un import de 2.912.638 €.

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
Benestar i Família, al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials,
amb el núm. E00680.

No hem de defallir, la constància,
farà que acomplim el nostre objectiu.
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No hem de defallir, la
constància farà que
acomplim el nostre
objectiu.
Carta del president

Benvolguts:
Un altre any que s’acaba, un 2014 ple de dificultats per
a molts. Malgrat els anuncis de millora, la crisi persisteix
i les dades de l‘atur encara són dramàtiques. Diuen que
hi ha més llocs de treball, però és una veritat a mitges.
Els contractes són precaris i els salaris insuficients.
Durant aquest any ha començat a aparèixer la nova
pobresa: persones que, malgrat tenir una feina, tenen
un sou tan baix que no cobreix les despeses mínimes
per viure.
Un dels col·lectius més colpejat ha estat el de la gent
jove, més del cinquanta per cent a l’atur en edats
compreses entre els divuit i els vint-i-cinc anys. On és
el futur per a aquestes persones? Una societat amb
aquest problema és una societat malalta. Els joves, amb
el seu coneixement, són el progrés d’un país i font de
benestar per a tots. És el moment de la historia en què
aquest col·lectiu és el més ben preparat, però amb molt
poques oportunitats de revertir aquesta preparació en
tots nosaltres. Això crea desànim, a cops sense retorn, i
lleva l’esperança al jovent.

Hem fet un pas important en la presència a les xarxes
socials. Tenim una pàgina web actualitzada i som a
Facebook i Twitter, i el nombre de seguidors creix dia a
dia.
No vull ser pessimista perquè malgrat les dificultats
estem contents. Més de dues-centes persones
han creat el seu propi lloc de treball. Però no ens
conformem amb el que som i fem. Ens volem donar a
conèixer per tenir més donants i col·laboradors. Les
subvencions públiques, en altres moments importants,
han minvat molt i actualment el suport dels ciutadans és
indispensable.
Finalment, vull agrair el treball dels professionals,
voluntaris i donants, sense tots vosaltres ASCA no
podria existir.
Amb afecte,

Però Acció Solidaria Contra l’Atur no vol defallir davant
les dificultats. La constància, el rigor, el bon treball dels
seus col·laboradors ajuden a pal·liar el problema dels
aturats i les seves conseqüències.
Durant aquest any 2014, hem donat suport a
emprenedors i microempreses per valor de gairebé
800.000 €.
Hem continuat premiant “la millor iniciativa
emprenedora” i “la trajectòria d’entitats del sector social”
a través de la convocatòria dels Premis J.M. Piñol.

Joan Comas
President d’Acció Solidària contra l’Atur
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Actuació
d’Acció Solidària
Contra l’Atur
Què fem?
1

2

3

4

5

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

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

3

Per a l’obtenció del préstec o l’ajut, la petició es canalitza a través
de professionals voluntaris que 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

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

5

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

Petició de documentació
i avaluació

Avaluació de la
sol·licitud pel comitè tècnic

Tutoria i seguiment del
projecte

RECURSOS APLICATS EL 2014
67,82%
▌ 797.443 €			

Préstecs per crear ocupació

6,85%
▌ 80.603 €			

Ajuts puntuals sense retorn

8,71%
▌ 102.432 €			

Insolvències dels préstecs

1,78%
▌ 20.895 €			

Premis Josep M. Piñol i despeses

10,81%
▌ 127.156 €			

Despeses de personal

4,02%
▌ 47.320 €			

Serveis exteriors i amortitzacions

Retorn dels diners prestats

Total
1.175.849 €
100%
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El nostre objectiu
principal:
ajudar a crear ocupació
Què fem?

Com es concedeixen?

Els préstecs solidaris són préstecs
que Acció Solidària Contra l’Atur
concedeix sense interessos 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 i 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
previsional, etc. Una comissió tècnica, formada per
professionals voluntaris i una treballadora social,
examina i resol cada sol·licitud amb un criteri
rigorós, prioritzant els col·lectius més febles.
Per accedir a un préstec, el projecte ha de:

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

S’han
avaluat

125

▌ Ser viable econòmicament, i estable a mitjà i
llarg termini.

projectes del
programa
d’autoocupació

S’han
denegat

56

projectes perquè no
eren viables

Dades 2014
▌ 797.443 € Import prestat
▌ 166

Llocs de treball

			

creats o consolidats

▌ 57

Sol·licituds concedides

▌ 12		

En estudi per l’any 2015
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Relat de l’experiència d’una emprenedora i d’un préstec d’ASCA:

Trinitrikot
Amb més de 50 anys, el meu marit i jo, dues
persones formades i versàtils, no aconseguíem
trobar feina: vam mudar-nos a una localitat més
gran, més ben comunicada i amb més possibilitats,
presentàvem currículums a totes les ofertes i vivíem
gràcies a l’ajut d’uns familiars. El panorama que
teníem per davant era més frustrant cada dia que
passava. I va arribar a l’alerta màxima: tenim un
infant d’acollida amb discapacitat des de fa més
de 5 anys, que l’Administració va advertir-nos que
ens podien retirar si no demostràvem uns ingressos
provinents del treball.
Cada dia, en anar a buscar el pa, veia davant del
forn un petit local. Pensava que era un lloc idoni per
a posar-hi un negoci: molt de trànsit de persones,
sobretot de dones, que anaven a comprar o a portar
els nens a l’escola. Un lloc de pas obligat
a la zona de serveis. De mica en mica
vam anar perfilant una idea: una
botiga de venda de llanes.
Però no teníem capital
ni manera d’accedir a un
finançament convencional. No
teníem propietats hipotecables,
només un petit terreny rústic
que no aconseguíem vendre.
Vaig estar mirant per internet els
ajuts a l’emprenedoria: eren pocs,
molt enfocats a la creació d’empreses
tecnològiques o a la creació de grans projectes.
De tota manera va sortir per primera vegada, en
un raconet, un nom -ASCA- que havia d’esdevenir
tan important per a mi i la meva família. Es tractava
d’una fundació, amb seu a Barcelona, que feia
préstecs sense interès per a la creació de llocs de
treball. Però allò ho veia lluny: altra feina tindrien que
finançar una petita botiga en un poble de Tarragona.
Vaig seguir les passes convencionals i vaig adreçarme a un viver d’empreses de Reus -REDESSAon em van donar un esquema de com fer un Pla
d’Empresa. Quan vaig preguntar per possibles

vies de finançament del projecte, la seva resposta
em va deixar plegada: els productes financers que
ofereixen caixes i bancs. Ni més ni menys, no hi
havia altra sortida.
Ho tenia tot perdut. Cap banc o caixa acceptaria
el meu projecte. I com que ho tenia tot tan perdut,
no podia perdre res més: vaig trucar a la Fundació
ASCA per veure si voldrien acceptar de mirar-se el
meu projecte. Acabava d’utilitzar el darrer cartutx.
Vaig presentar-los la sol·licitud, em van assignar un
tutor, el voluntari Sr. Jordi Ollé, que no va trigar a
posar-se en contacte amb mi. Es va desplaçar un
calorós dia d’estiu, des de Barcelona, per veure el
local i repassar i millorar el Pla d’Empresa. Vam
xerrar molt i vam corregir algunes coses, donant
enfocaments diferents a possibles situacions amb
les quals no havia comptat, tot ampliant
perspectives per altres bandes. Després
ens vam anar comunicant per mail
i per telèfon, fins que la idea de
negoci va quedar consolidada.
Vaig passar molt nervis fins que
em van comunicar que havien
acceptat finançar-me! Amb tota
la documentació en ordre, ASCA
em va emplaçar per signar el
préstec de 6.000 euros que vaig
sol·licitar.
I vaig començar. Pintar el local, moblar-lo,
quedar amb proveïdors, demanar permisos, tramitar
IAE... Tot molt ràpid!
Treballo moltes hores, dormo poc i faig molts
números, i això, encara que sembla que no pugui
ser, la meva clientela ho veu i ho valora.
El millor afalac que em poden dir, i que em diuen
sovint: una botiga així feia falta!
Us convido que em visiteu, a Alcover. Si no podeu,
entreu a la meva pàgina de Facebook/Trinitrikot i
veureu les coses xules que fan les meves clientes!
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Resultats d’una cooperativa ajudada per ASCA:

Cervesa CORNELIA sccl

Convertir una afició en un projecte empresarial no
és un repte fàcil. Això és el que es van proposar
tres joves que volien resoldre la seva problemàtica
laboral, la Judith, l’Oriol i el David, quan van decidir
passar de fer cervesa per al consum propi i per
vendre a amics i coneguts -allò que els anglesos en
diuen homebrewers i que té, en alguns països, una
llarga tradició- a fabricar-ne artesanalment però amb
dimensió i estructura comercials.
El repte no era fàcil, perquè passar d’una producció
casolana a una producció artesanal és un pas que
comporta assumir la complexitat d’una estructura
d’empresa. I no només per haver de fer front a un
risc més gran en el procés de producció,
sinó perquè cal tenir coneixements per
gestionar una empresa.
Per dur-ho a terme disposaven
d’un petit local que calia
reformar per adequar-lo a
les necessitats de la nova
finalitat que hi volien donar.
També era necessari comprar
els equips de producció (molí,
fermentadors, embotelladora,
etiquetadora...) i els primers estocs
de matèries primeres. Tot plegat
requeria una inversió propera als 50.000 €,
que van aconseguir amb aportacions personals i

d’un soci extern, i que finalment van complementar
amb un préstec sense interès d’ASCA.
Des de l’any passat CORNELIA ja és al mercat i la
nova empresa està en plena producció. A la marca
inicial ja s’hi han afegit tres nous tipus de cervesa:
una summer ale que produeixen amb la marca
“Soul”, una pale ale a la qual han donat el nom de
“Rumba” i una IPA que han batejat “Viking”.
Actualment la producció arriba als 3.000 litres
mensuals, tenen distribució per tot Cornellà i
comencen a ampliar mercat en els municipis de
l’entorn.
Avui Cornelia ja és una marca coneguda que ha
tingut una bona acollida. Moltes persones
la van consumir la primera vegada
perquè era una marca local,
actualment ho fan perquè els hi
agrada.
El projecte que va començar
lentament avui ja està rodant
i una nova empresa comença
a arrelar en un mercat
amb àmplies possibilitats de
creixement. L’èxit que els ha
d’acompanyar servirà per consolidar
els llocs de treball, tan necessaris en
una població en què l’atur ha tingut una forta
incidència.
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Ajuts a processos
d’inserció laboral
Què són?
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:
▌  Formació: obtenció del 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.
▌  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.
▌  Realitzar petites inversions en iniciatives
laborals per tal de potenciar el manteniment
o desenvolupament de les activitats.

Com es concedeixen?
Aquest ajut es tramita sempre mitjançant un treballador
social dels serveis socials dels ajuntaments amb els
quals col·laborem o altres serveis especialitzats, el
qual emplena la sol·licitud i hi adjunta la documentació
acreditativa. El sol·licitant ha de retornar l’ajut, sempre
sense interès. La quantitat de l’ajut depèn de l’activitat.

Dades 2014
▌ 23		

Ajuts concedits

▌ 23

Llocs de treball creats

▌ 59

Persones beneficiàries

			

(nucli familiar)

▌ 613 €

Import mitjà prestat

Dues realitats
Joan és un home de 61 anys, casat i amb dos fills
de 19 i 15 anys, terrissaire d’ofici.
A causa de la crisi, des de fa uns anys li ha anat
baixant la feina, cosa que ha provocat una situació
molt dolenta, amb factures impagades a proveïdors.
El centre de promoció econòmica l’ha ajudat a
fer uns canvis que, amb un petit préstec de 760 €
d’ASCA, pot donar-li l’empenta per
reemprendre el negoci pagant
una comanda de gas que li
permeti coure les peces de
fang.
Així, Joan té l’oportunitat de
poder cotitzar fins a l’edat de
jubilació.

Adriano, d’origen italià, casat amb una dona catalana,
amb dos fills de 8 i 3 anys, s’adreça a la nostra fundació
demanant una oportunitat. Venia d’una iniciativa fallida,
un supermercat d’alimentació, que va agafar amb un
soci que se’n va anar i li va deixar tots els deutes i cap
possibilitat de demanar un préstec a un banc.
ASCA li va donar les eines per començar de nou amb un
projecte de neteges d’escala, amb dos préstecs sense
interessos que van pujar 2.300 € i que a dia d’avui ja ha
liquidat.
Actualment treballa fent neteges a diverses escales de
veïns i ha ampliat el ventall de feina fent el que havia fet
sempre: restauració de mobles, bigues, etc.
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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 2014
▌ 169		

Sol·licituds aprovades

▌ 308		

Persones beneficiàries

				

(nucli familiar)

▌ 80.603 €

Import

Distribució dels ajuts
▌ 45%		

Ajuts per a l’habitatge

▌ 26%		

Subsistència

▌ 29%		

Despeses mixtes

Beneficiaris
▌ 58,2 %

Dones

▌ 41,8 %		

Homes

▌ 72,53 %

Persones autòctones

▌ 27,47 %

Nouvinguts

▌ 41,7 anys

Edat mitjana del cap de família

▌ 97,8%		

Destinataris dels ajuts:

				

famílies que es troben

				

per sota del llindar

				

de la pobresa

ACORD DEL PATRONAT:

El Patronat, reunit el 27 d’octubre
de 2014, va acordar centrarse a potenciar la concessió de
préstecs sense interès per a
crear ocupació. Acció Solidària
Contra l’Atur és la única entitat
que ho fa a Catalunya i deixa
que altres entitats molt ben
preparades facin les ajudes
puntuals per a necessitats vitals.
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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 91,64%.
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 i Sant Boi de Llobregat.

Dades 2014

Dades altres territoris:
Cornellà

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.

▌ 11/1998

Data de creació

▌6

Sol·licituds resoltes

▌ 170

Sol·licituds resoltes

▌ 4.750 €

Import 2014

▌ 225.509,38 € Import global 2014

▌ 186.024 € Import acumulat des de 2007

RELACIÓ D’AJUTS CONCEDITS PEL FONS SOCIAL SANT CUGAT DEL 1998 AL 2014
ANY

PRÉSTECS

IMPORT ACUMULAT

AJUTS PUNTUALS

IMPORT ACUMULAT

1998

1.442

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

2013

196.700

2.434.519

10.100

31.727

2.651.589

8.439

40.166

2014

217.070

Total concedit

2.691.755 €
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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
3,46%

A què es destinen els recursos

0,86%

1,78%

4,02%

8,71%
20,04%

6,85%
52,07%

10,81%

8,25%
67,82%

23,56%

52.07 %

Retorn préstecs

67.82 %

Préstecs per l’ocupació

23.56 %

Donacions privades

6.85 %		

Ajuts Puntuals sense retorn

3,46 %

Subvencions públiques

10.81 %

Despeses de personal

20.04 %

Aplicació de disponible

8.71 %		

Insolvències dels préstecs

0.86 %		

Ingressos diversos

4.02 %		

Serveis exteriors i amortitzacions

1.78 %		

Premis Josep M. Piñol

100,00 %

100,00 %

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
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Comptes del 2014
La nostra activitat en xifres
Els comptes de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur sempre els audita AUREN Auditors Barcelona,
membre del Col·legi de Censors de Comptes de Catalunya, i estan a disposició dels col·laboradors de
l’entitat.

En euros

En %

▌ Retorn préstecs

612.273 €

52.07%

▌ Donacions privades

277.079 €

23.56%

▌ Subvencions públiques

40.680 €

3.46%

▌ Ingressos diversos

10.131 €

0.86%

235.686 €

20.04%

1.175.849 €

100 %

Recursos aplicats

En euros

En %

▌ Préstecs per crear ocupació

797.443 €

67.82%

80.603 €

6.85%

102.432 €

8.71%

20.895 €

1.78%

127.156 €

10.81%

47.320 €

4.02%

1.175.849 €

100 %

Origen dels recursos

▌ Aplicació de disponible
TOTAL

▌ Ajuts puntuals sense retorn
▌ Insolvències dels préstecs
▌ Premis Josep M. Piñol i despeses
▌ Despeses de personal
▌ 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 considera que no es podran recuperar.
NOTA: Comptes aprovats provisionalment pel Consell Directiu, encara pendents de l’aprovació definitiva del Patronat i de l’auditoria.
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Col·laboradors i
voluntaris
Gràcies als 338
col·laboradors per la
seva generositat.

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.

Gràcies als 40
voluntaris que ens
donen el millor que
tenen amb actuacions
regulars.

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.

Gràcies als
professionals, entitats i
institucions podem
realitzar el nostre
objectiu.

Volem recordar especialment Antoni Solé Paniello i Pedro Andrada,
traspassats aquest any, per la seva inestimable col·laboració en el
Fons Social Sant Cugat-Valldoreix.
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 que
puguem portar a terme els nostres objectius: els préstecs solidaris
sense interès i ajuts puntuals per a situacions d’emergència.
Els 4 professionals contractats, 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.

Gràcies a tots!

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR

p. 14

Presència en els mitjans
Ràdio:

Televisió:

•

•

•
•
•

Catalunya Informació
Bloc econòmic: entrevista a Pilar Mercadé
i al projecte Carbó d’Ardenya i Gavarres el
30/09/2014. Diverses reemissions el
01/10/2014, el 04/10/2014 i el 05/10/2014.
La Xarxa
La tarda a La Xarxa: entrevista a Sònia Oliana i
Sílvia Güell del projecte “Platòrica” el 06/05/2014.
RAC1. La NIT A RAC1
entrevista a Sònia Oliana del projecte
“Platòrica” el 29/04/2014.
Ràdio Estel
El primer cafè del matí: entrevista a
Pilar Mercadé el 07/01/2014.

•
•

Connexió de Btv
Entrevista en el programa Connexió Barcelona a Pilar Mercadé, Jordi Ollé i als membres dels projectes reals Tianguis i La Caníbal que ASCA ha ajudat el 03/10/2014.
Els Matins de TV3
Entrevista a Joan Comas i a dos dels projectes reals que ASCA ha ajudat el 17/07/2014.
El Gran Gran Dictat a TV3
L’actriu Mercè Martínez dóna a ASCA els
diners que guanya en el concurs el
15/02/2014.

Premsa:
•
•
•

Sant Cugat inform@!:
La Caixa destina 10.000 € a ajudar persones en
risc d’exclusió social, 31/10/2014.
El País:
Edició Catalunya: ‘La Caníbal’, nutrirse de
palabras, 13/02/2014.
Diari de Terrassa:
Conveni amb l’Ajuntament de Terrassa,
16/01/2014

Presència en el món 2.0
L’activitat en el món 2.0 s’ha distribuït entre la pàgina
web i l’activitat a les xarxes socials:
L’objectiu de la pàgina web és ser el centre de
l’activitat al món 2.0, així com l’aparador virtual de la
Fundació. Aquest any s’ha mantingut actualitzada la
pàgina web incloent-hi setmanalment

notícies/articles i nous continguts. Durant l’any
s’han creat nous apartats. Al mes de novembre es
va traduir la pàgina al castellà i des d’aleshores
és accessible en ambdues llengües. Les xifres
de la pàgina http://www.acciosolidaria.cat en
comparació a les de l’any 2013 són les següents:
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WEB			

2013		

2014

Duració de la visita 		

2’35’’		

3’35’’

Total de visites a la web

9.077		

11.882

Nombre de pàgines vistes

32.105		

83.742

L’acumulatiu de les pàgines més visitades del 01/01/2014 al 31/12/2014 són:
Préstecs sense interès

4.451 pàg. (5,32%)

On som

1.972 pàg. (2,35%)

Qui som

3.180 pàg. (3,80%)

Formulari sol·licitud

1.809 pàg. (2,16%)

Projectes reals

3.094 pàg. (3,69%)

Pàgina inici en castellà

1.739 pàg. (2,08%)

Préstecs extraordinaris

2.802 pàg. (3,35%)

Premis Piñol

1.666 pàg. (1,99%)

Ajuts a fons perdut

2.384 pàg. (2,85%)

Com ho fem

1.558 pàg. (1,86%)

A qui ajudem

2.256 pàg. (2,69%)

Galeria d’imatges

1.488 pàg. (1,78%)

Què fem

2.213 pàg. (2,64%)

Vull un préstec

1.356 pàg. (1,62%)

Actualment la Fundació té presència en 4 xarxes
socials, encara que l’activitat principal es fa a
Facebook i Twitter. L’objectiu de les xarxes socials
és portar tràfic cap a la web i crear una comunitat
virtual.

Twitter - Actualment es tenen dos comptes:
@AccioSolidaria https://twitter.com/AccioSolidaria
i @NoalAtur https://twitter.com/NOalAtur. Entre
ambdós hi ha 1.664 seguidors.
YouTube: https://www.youtube.com/user/
acciosolidaria. Actualment hi ha 12 vídeos i s’han
fet 1.701 visualitzacions.
Google+. Actualment hi ha 10 seguidors s’han fet
14.712 visualitzacions.

Facebook: https://www.facebook.com/acciosolidariacontralatur. S’ha acabat amb un total de 899
seguidors, s’han publicat 0,90 missatges al dia amb
un percentatge 5,39 m’agrada per missatge.

Altres activitats
Altres activitats que s’han dut a terme des de comunicació durant l’any 2014 són:

•
•
•
•

Jornada sobre l’atur de llarga durada el
30/06/2014. Pilar Mercadé va assistir a la jornada
de treball organitzada per Vasis Conseil.
Premis Església Plural 2014 el 26/06/2014.
Miquel Verdaguer forma part del jurat en
representació d’Acció Solidària Contra l’Atur.
Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva el
18/06/2014. Josep M. Trullàs hi assisteix en nom
de la Fundació.
Jornada sobre emprenedors i innovació
social el 11/06/2014. Pilar Mercadé participa a
la Taula Rodona “Recursos per desenvolupar

•
•
•
•

iniciatives d’economia social”.
Premi Institucional del Col·legi d’Enginyers el
30/05/2014. Josep M. Trullàs recull una menció
institucional a la Fundació.
Taula Rodona al Parc Nou de Bellvitge el
17/05/2014. Joan Comas participa a la taula amb
els joves de la JOC de Catalunya i les Illes.
Jornada d’alternatives financeres a Sant
Celoni el 07/05/2014. Joan Comas presenta la
Fundació durant la Jornada.
Participació a l’Assemblea de FIARE el
29/03/2014.

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
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Premis Josep M. Piñol
17a edició
En memòria de Josep M. Piñol, fundador d’Acció
Solidària contra l’Atur, des de l’any 1997 es
convoquen anualment aquests premis 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.
La fundació ASCA, amb el suport de l’Obra Social
“la Caixa”, va lliurar el 24 de novembre de 2014 els
Premis a la Inserció Laboral Josep Maria Piñol,
17a edició, en el Palau Macaya (passeig de Sant
Joan-Barcelona). La convocatòria oferia dos premis
únics de 10.000.- € de característiques diferents, i a
aquesta convocatòria es van presentar un total de 26
projectes.

Van presidir l’acte el Sr. Joan Comas, president
d’Acció Solidària Contra l’Atur, i el Sr. Jaume
Lanaspa, director de la Fundació “La Caixa”. El Sr.
Josep M. Gasch, secretari del Patronat d’ASCA i del
Jurat, va donar pas als guanyadors dels Premis Piñol
de l’any 2013, que van fer una breu exposició dels
seus projectes i tot seguit va anunciar els guanyadors
de la 17a edició d’enguany.
En el decurs de l’acte, el Sr. Rafael Ribó, Síndic de
Greuges de Catalunya, pronuncià la conferència:
“Dret al treball, dret a la dignitat”.

Guanyadors 2014
Premi a la millor iniciativa
innovadora de lluita contra l’atur:

Premi a la trajectòria en la lluita en
favor de la inserció laboral:

TARPUNA, SCCL.
Societat Cooperativa Catalana Limitada
d’iniciativa social i sense ànim de lucre.

Fundació Privada el Llindar

El jurat va valorar especialment l’objectiu d’oferir una sortida
d’autoocupació a les persones aturades de llarga durada que
han realitzat formació a l’hort social de Can Codina, de Llinars
del Vallès. La cooperativa té com a finalitat donar resposta
a persones amb risc d’exclusió social. A més el model que
segueix facilita l’aplicació d’aquest criteri de la cooperació local
a entitats públiques i/o privades que coneixen les necessitats
socials i busquen desenvolupar nous recursos o recorreguts
per a la inclusió social, amb les quals es defineixen projectes
innovadors.

Fundació que va néixer l’any 2004 a Cornellà de Llobregat.
Impulsa

actuacions

educatives

i

professionalitzadores

alternatives per a nois i noies d’entre 12 i 25 anys que, per
la seva situació personal, familiar o de fracàs escolar, no
encaixen en les diverses ofertes d’ensenyament reglat i es
troben exclosos del sistema educatiu i social.
Ofereixen recorreguts formatius que garanteixen un creixement
personal i la millora de l’ocupabilitat, orientant, acompanyant i
donant suport a la transició cap a la vida adulta perquè la seva
inserció laboral sigui de qualitat i amb garanties.
El Jurat va valorar especialment que les persones beneficiàries
del projecte siguin joves sense formació ni treball, ja que
és en aquest segment d’edat que l’índex d’atur és més alt
actualment..

Amb el suport de:
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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
▌ Junta de Govern de l’Acord Ciutadà per
una Barcelona Inclusiva de l’Ajuntament 		
de Barcelona
▌ Comissió d’Acció i Cooperació dels
Enginyers Industrials de Catalunya
▌ FETS, Finançament Ètic i Solidari
▌ Federació Catalana de Voluntariat
Social, dins l’àrea sectorial d’inserció
▌ FIARE, Banca Ética i Ciutadana
Fundació FIARE

Col·labora amb:
▌ El grup de treball sobre pobresa del
Consell Municipal de Benestar Social de 			
Barcelona i de la Xarxa d’inserció
sociolaboral de l’Ajuntament de Barcelona
Convenis amb:
▌  Fundació SEIRA
▌  Fundació Blanquerna
▌  Fundació Universitària Martí l’Humà
▌  Ajuntament de Sabadell
▌  Ajuntament de Terrassa
▌  Departament de Treball
▌  ARA-COOP
▌  FINANCOOP
▌  Conveni amb la xarxa CX Agrosocial-Social-Farming
▌  Conveni amb Fundació PIMEC
▌  Conveni amb ESADE

Destaquem els convenis i col·laboracions amb:

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
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Patronat i
expresidents
▌ Joan Comas Basagañas
president 1, 2
Empresari
▌ Oriol Romances Vidal
vicepresident primer 1, 2
Enginyer tècnic

▌ Josep M. Trullàs Graells
vicepresident segon 1
Empresari
Voc

▌ Miquel Verdaguer Montés
secretari 1, 2
Advocat i economista
▌ Lluís Colom Farré
tresorer 1
Professor mercantil

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

▌ Fèlix Gómez Liarte
Informàtic 1

▌ Gil Parés Casellas
Caputxins de Catalunya

▌ Lluís Duch Álvarez
▌ Monjo Abadia de Montserrat

▌ Joan Majó Cruzate
Enginyer industrial

▌ Francesc Raventós Torras 1, 2
Economista

▌ Ramón Escamilla Montlleó
▌ Enginyer químic

▌ Pilar Mercadé Nubiola 1,2
Experta en treball social

▌ Maria Roset i Panadés
Orde Companyia de Maria

▌ Ignasi Farreres Bochaca
▌ President del Centre d’Estudis
Econòmics i Socials

▌ Pilar Malla Escofet
Treballadora social

▌ Lluís Recolons Arquer
Jesuïtes de Catalunya

▌ Ramón García Gay
▌ Professor d’ESADE
▌ Josep M. Gasch Riudor
▌ Advocat 1
▌ Maria Antònia Gili Marqués
▌ responsable del fons social de
Sant Cugat · Valldoreix

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

▌ Josep Martí Gómez
Periodista
▌ Inma Noguera Tusquets 1, 2
Treballadora social
▌ Anna M. Oliveras Saurina
Congregació Hospitalàries
de la Santa Creu

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

1 Formen part del Consell
Directiu, juntament amb
Miquel Gibert, Jaume Moliner,
Pere Sánchez
2 Formen part del Consell
Executiu

▌ Francesc Domingo Francàs
▌ En fou president del
2008 al 2009
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Reptes per al 2015
Catalunya va acabar l’any 2014 amb 576.000
inscrits en el registre de l’atur, un 19,9% de
la població activa. La bona noticia és que durant
l’any l’atur va disminuir en 49.000 persones.
Aquest any s’estima que seguirà baixant a un
ritme semblant. Segons la darrera enquesta del
Centre d’Investigacions Sociològiques,
CIS, quedar-se sense feina és la
principal preocupació del 78,6%
dels ciutadans.
És especialment greu per
als majors de 50 anys,
que saben que difícilment
trobaran feina, i per a molts
joves menors de 25 anys,
que malgrat estar ben
formats han d’emigrar.
L’activitat econòmica de la
Fundació prevista per a l’any
2015 és de 1.055.000 euros,
xifra una mica inferior a la de l’any
2014. D’aquest import, el 83,3% es destinarà
a préstecs i activitats vinculades a la creació
d’ocupació.
Atesa la dificultat d’obtenir més recursos i la
continuada disminució del suport econòmic que
es rep de les administracions, el Patronat de la
Fundació va decidir concentrar la seva funció
social a fer préstecs a persones que no tenen
accés a altres fonts de finançament. Aquesta
decisió té tot el sentit en considerar que som la
única entitat que deixa diners, sense interès, per
desenvolupar projectes una mica precaris però que
considerem viables i que creen ocupació.
Un dels objectius per a aquest any és augmentar
la nostra presència a la societat. Esperem donar
una bona embranzida a l’ús de les xarxes socials
mitjançant la web que ja hem actualitzat, i una
presència permanent a

Facebook i Twitter. Volem donar-nos a conèixer en
sectors ciutadans als quals fins ara ens era difícil
d’arribar. També pretenem crear un equip de gent
jove que ens ajudi a donar-nos a conèixer entre la
joventut i que en el futur pugui rejovenir l’entitat. En
aquesta línia d’una major presència a la societat,
es potenciarà la comunicació clàssica en
premsa, ràdio i televisió, i un major
contacte amb els nostres donants i
col·laboradors. Desitgem també
aprofundir en la col·laboració
en xarxa amb altres
entitats, perquè ens ajudin
en la nostra tasca de crear
ocupació.
Un cop més es convocaran
el Premis Josep Ma Piñol,
que aquest any arriben a la
18a edició, i es premiarà amb
10.000 euros, com fins ara, la millor
iniciativa innovadora de lluita contra
l’atur, i també amb 10.000 euros l’entitat que
tingui una reconeguda trajectòria a favor de la
inserció laboral.
D’acord amb els estatuts de la Fundació, al més
d’abril correspon elegir nous càrrecs en els
òrgans de direcció i en especial el nomenament
d’un nou president, atès que l’actual president Sr.
Joan Comas, que ocupa la presidència des de l’any
2009, ha decidit no tornar-se a presentar.
Des de la nostra entitat, contribuirem amb el nostre
esforç i el de tots els generosos voluntaris que hi
col·laboren que algunes persones, algunes famílies,
surtin de la desesperació i recobrin la il·lusió en
el futur. El que realment es necessita és una
actuació decidida dels governs, encara que és
tota la societat la que està cridada a resoldre una
situació socialment i moralment intolerable.

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
Pots fer la teva aportació(1) a 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:
• Catalunya Caixa:
ES68 2013 0021 07 0200395557
• “la Caixa”, Caixa Bank:
ES37 2100 0933 49 0200061375
• Caixa d’Enginyers:
ES25 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

(1) Tots els donatius aportats
a la Fundació gaudeixen de la
deducció en la quota de donatiu:
fins a 150€ el 50%
més de 150€ el 27,5%
3 anys o més el 32,5%
Per poder certificar aquests
donatius, cal que el donant ens
indiqui les seves dades personals
i el seu NIF.

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

