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40 anys junts, fent feina

podrien trobar una altra feina.

Tot ha estat possible gràcies
als valors sostinguts de la
fundació: generositat, capacitat
d’emprendre i voluntat ètica i
noble d’assolir una societat millor.
I així és com s’ha anat teixint la
història d’ASCA.

L’objectiu de la fundació era essencialment oferir

Aviat començarem l’any 2021, any del nostre 40

crèdits sense interessos i ajudar les persones a

aniversari, un any que arribarà amb els efectes

reinventar-se creant la seva microempresa.

desoladors de la Covid-19 i en el qual la fundació

Els anys 80 van estar marcats per una forta
recessió econòmica. Això va provocar una
important pèrdua de llocs de treball amb poques
possibilitats de recuperar-los. En aquell entorn, un
grup de bona gent, valents i generosos, van crear
Acció Solidaria Contra l’Atur per donar suport a
les persones que estaven a l’atur i que difícilment

L’objectiu de la fundació era
essencialment oferir crèdits sense
interessos i ajudar les persones
a reinventar-se creant la seva
microempresa.

haurà d’estar més activa que mai. En aquest
escenari, ASCA s’està preparant i transformant
per créixer en la recerca d’una major implicació
d’empreses, institucions i persones per a la creació
de més empreses i llocs de treball.
Volem una societat més justa i sostenible i, per

En definitiva, obrir una porta per a una nova

estar al seu servei, posarem en marxa un full de

oportunitat amb un acompanyament professional,

ruta integrador i motivador amb i per a totes les

sense paternalisme.

persones. Celebrarem un 40 aniversari fent feina

Hem pogut mantenir el nostre objectiu gràcies als
que han ofert la seva generositat amb donacions,
formació i suport en moments socioeconòmics tan
crítics. La unió d’aquestes persones ha esdevingut
molt positiva en aquestes quatre dècades. S’han
finançat projectes per valor de més de 19 milions

conjunta amb tots el amics d’ASCA, voluntaris,
institucions, empreses i donants. Plegats podem
i volem ajudar transformant un món laborable
precari en un de viable, fent possible que
molts petits projectes esdevinguin empreses i
aconsegueixin un gran impuls econòmic i social.

d’euros, s’han creat més de 16.000 llocs de treball i

Us convidem a tots a caminar plegats, perquè

14.000 empreses.

junts farem molta feina.

Tot ha estat possible gràcies als valors sostinguts
de la fundació: generositat, capacitat d’emprendre

Adriana Casademont

i voluntat ètica i noble d’assolir una societat millor.
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Actualitat
Col·laboració de la
Fundació ”la Caixa”

Els trobarem a faltar
El passat vint-i-vuit d’octubre, va morir
Josep Maria Gasch Riudor, patró d’Acció

La Fundació “La Caixa”, a través de la convocatòria

Solidària Contra l’Atur des del any 2006

“Inserció sociolaboral 2020” del Programa d’Ajuts a

al 2019, i durant vuit anys Secretari de la

Projectes d’Iniciatives Socials, ens ha concedit 23.990€

Fundació. Sempre activista social, va ser

per al projecte Impuls i microcrèdits per a la creació
d’ocupació i la inserció laboral. Aquest ajut suposa un

un dels fundadors del Col·lectiu Ronda
d’advocats i economistes.

impuls molt important i ens assegura poder seguir
generant llocs de treball digne a través del suport als

El passat mes d’octubre, va morir l’expatró

projectes d’emprenedoria de persones que es troben a

d’Acció Solidària Contra l’Atur Ignasi

l’atur o en situació de treball precari.

Farreres als 81 anys. Coherent amb els
seus actes i paraules, humanista d’arrel
cristiana, es va distingir sempre en la
defensa de la dignitat de les persones i
del seu primordial progrés social.

Entrevista a Antoni Bassas
Aquest any, els premis Josep M. Piñol

l’opinió publicada. Però la tecnificació, la

han comptat de forma totalment

destrucció de llocs de treball i la mateixa

desinteressada amb el periodista

marxa accelerada del món, que està

Antoni Bassas per fer la presentació de

eixamplant la distància entre els més rics

l’acte. Aprofitant la seva presència, ens

i els més pobres i que ara està destruint la

ha contestat molt amablement unes

classe mitjana, explica fins a quin punt la

preguntes.

situació és delicada.

Antoni Bassas va néixer a Barcelona,

És molt difícil obtenir recursos, sobretot

al barri de Gràcia, fa 59 anys. Ha estat

per a les organitzacions que treballen

corresponsal de TV3 a Estats Units

per fer front a conceptes com l’atur o el

durant quatre anys i ha obtingut diferents

treball precari. Què li demanaries a una

guardons, entre ells, el premi Ondas
(1997) i el Josep Pla de narrativa (2018).

vegades s’ha caigut en l’atomització de

ONG per ser-ne donant?

l’ajuda. Però en un moment en el qual

Resultats, això per sobre de tot, les bones

A Espanya hi ha 1.027 ONG i només un

més aviat ens queixem de la falta de

intencions es donen per descomptades,

19% es dediquen, com ASCA, a persones

solidaritat, és evident que sí que són

però el que calen són resultats, i resultats

en risc de pobresa i marginació. Creus

necessàries. Estem cada vegada més

pensant no només a solucionar el més

que són necessàries?

en una societat molt exigent i ha entrat

urgent sinó també per acabar amb les

d’una manera molt forta una mena

fonts de l’atur, com poden ser l’educació

d’individualisme. En aquests moments hi

per a tothom, la necessitat de pressionar

ha molt desemparament, fa la sensació

els poders públics i els mercats perquè

que falta una manera col·lectiva de

entenguin que si no hi ha inversió en

societat. Potser a Catalunya, que és un

coneixement i en educació estarem

país de més tradició d’esquerres, això no

sempre damunt d’un atur crònic.

Totes les iniciatives destinades a
tenir cura dels més necessitats són
necessàries. Després, han de ser útils.
I aleshores hem de veure quina força
tenen i quina capacitat de treball, de
captar talent, de captar inversions
poden tenir. Perquè és veritat que de

es nota tant, ni en l’opinió pública ni en

23a edició Premis Josep M. Piñol
Premi Piñol 2020 a
la Innovació

Premi Piñol 2020 a
la Trajectòria

“Perifèrica 9B Serveis
Ecologístics de Proximitat”

Projecte “Nen Déu”

El projecte s’articula des de la Fundació Pare Manel
per donar resposta a diferents necessitats detectades
a la zona de Nou Barris. Ofereix serveis a domicili i
de distribució a la població vulnerable i dona feina a
persones que no en tenen o amb precarietat laboral. La
iniciativa també pretén afavorir el comerç de proximitat
i el Mercat de Montserrat del barri. Utilitzen

La fundació Nen Déu és una entitat que treballa per a
la inserció social i laboral de persones amb discapacitat
intel·lectual. Creada a Barcelona fa 128 anys, la seva
missió principal és aconseguir la màxima autonomia
possible de les persones usuàries. A través de la
fundació i els seus professionals, desenvolupen un
projecte educatiu a llarg termini per poder anar
complint els objectius individuals de millora

diferents eines de distribució que la

de la qualitat de vida de cada persona, i

comunitat de veïns posa a disposició

aconseguir així la màxima autonomía

del projecte quan no les fan servir:

posible de cadascuna.

bicicletes, cotxes i furgonetes,
principalment.

D’una banda, ofereixen la possibilitat
de fer formació especialitzada per

Actualment, el Servei a Domicili

aconseguir una inserció laboral

compta amb 540 usuaris inscrits, amb

ordinària mitjançant el PFI, el

una mitjana de 40 serveis setmanals. El

Programa de Formació i Inserció com a

projecte s’ha consolidat com a referent

administratiu/va de l’Escola Nen Déu. En

per a les persones i comerços del territori:
Roquetes Verdum, Prosperitat, Trinitat Nova i
Zona Nord. El projecte, que s‘ha integrat amb èxit al
barri, obté una alta valoració per part dels usuaris, tant
pel que fa a la seva efectivitat com per la qualitat.
El projecte, en un primer moment gratuït, ara es
cofinança entre l’Associació de Paradistes del Mercat,
Mercats de Barcelona, la persona que usa el servei i la
Fundació Pare Manel. Els preus per a l’usuari són 2 euros,
si la compra la fa al mercat, i 7 euros, si la fa per mitjans
telemàtics. Pel que fa als drivers, 3 homes i 2 dones,
cobren 13.600 euros bruts/any per 27,5 hores/setmana.

aquest àmbit tenen en compte l’aprenentatge
d’una bona higiene personal, les maneres
adequades de relacionar-se en un context laboral,
la resolució de conflictes i l’administració del temps.
Aspectes que tothom dóna per fets i que en un context
de discapacitat intel·lectual s’han de treballar amb detall.
D’altra banda, la fundació també compta amb un Taller
Ocupacional on treballen 95 persones amb discapacitat
intel·lectual qualificades per fer treballs manufacturats
i feines més mecàniques. Aquest taller està organitzat
per diferents nivells d’acord amb les habilitats i la
qualificació que cada persona hagi obtingut per part de

Sandra Pardo, presidenta del patronat de la Fundació

l’administració pública. En aquest sentit, ofereixen SOI

Pare Manel, comenta que “en un any tan dur com ha

(Servei Ocupacional d’Inserció), STO (Servei de Teràpia

estat aquest, al qual a més s’afegeix la mort del Pare

Ocupacional) i STO A (Servei de Teràpia Ocupacional amb

Manel, aquest premi ens ha donat molta satisfacció. És

Auxiliar).

un gran honor per a nosaltres. No l’esperàvem. Encara
no sabem a què destinarem els diners, segurament els
reinvertirem en eines, com per exemple vehicles, i en la
creació de més llocs de treball”.

Salvador Pamies, director de la fundació Nen Deu,
explica que “el premi ens motiva a seguir treballant.
Possiblement el destinarem a més eines tecnològiques
per a la formació de nois i noies d’entre 18 i 19 anys”.

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

Entrevista
Mark Aspinall, traductor de
la presentació d’ASCA
Amb 22 anys i de pare anglès i mare catalana, Mark Aspinall és un emprenedor que va
crear la seva pròpia empresa d’esdeveniments culturals fa un any. El Mark ens ha traduït desinteressadament a l’anglès la presentació d’ASCA per tal de poder enviar-la a
organismes internacionals amb els quals contactem.
Què és el que més t’ha

entitats com ASCA. Sent el

pugui. Penso que és important

interessat del que has traduït?

fundador de la meva pròpia

haver traduït els textos a l’anglès

empresa, he viscut situacions

perquè el projecte tingui

difícils en molts aspectes. Penso

repercussió internacional, encara

que la labor que feu a ASCA

que l’àmbit d’actuació d’ASCA

és una bona substitució de les

avui per avui estigui enfocat a

ajudes a petites empreses que

empreses locals.

La veritat és que no havia sentit
a parlar mai d’una entitat com
ASCA. Em va cridar l’atenció
la quantitat de persones que
hi estan implicades i el gran
nombre d’emprenedors a qui
heu ajudat.
Creus que és convenient

hauria d’estar oferint l’Estat.
Et planteges ser voluntari en
un futur? Per què?

l’existència d’ASCA avui? Per

M’encantaria ser membre de

què?

l’equip d’ASCA en algun moment

En aquests moments és
imprescindible que hi hagi

de la vida. Vull poder formar
part d’una acció solidària com
aquesta ajudant en tot el que

El teu suport és clau perquè no
s’hagin de tancar més negocis.
Ajuda’ns a torna a
aixecar les persianes.
FES UN DONATIU
www.acciosolidaria.cat | 93 217 02 88

