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40 + ...
2021 és l’any en el qual Acció Solidària Contra l’Atur

treball inusuals i imprevistes, i lluny de posar el

compleix 40 anys des de la seva creació el mes de

fre de mà, hem accelerat i hem portat endavant

setembre de 1981.

una campanya d’”aixequem les persianes”

Hem acabat el 2020, un any molt complicat com
tothom sap i que, a més, ha fet créixer encara més
les necessitats de les persones en exclusió social.

incrementant els ajuts a aquells beneficiaris
condemnats a tancar el seu negoci incipient, el seu
projecte.

precaris.

Hem portat endavant la campanya
”aixequem les persianes”,
incrementant els ajuts a aquells
beneficiaris condemnats a tancar
el seu negoci incipient.

Potser ens podríem sentir satisfets, però no és

Hem mantingut els habituals “Premis Piñol”, fent

així. Estar en contacte amb aquests col·lectius ens

molts equilibris logístics, però hem aconseguit

fa més coneixedors i més conscients d’aquesta

sortir-ne, i amb notable èxit. I entretant les

problemàtica i ens transmet un cert sentiment

nostres forces vives, enriquides per una renovació

d’impotència. No obstant això, no dimitim de la

dels patrons de la fundació, han impulsat una

nostra voluntat de persistir en la lluita.

revisió dels nostres objectius i marcat les línies

La nostra entitat ha estat abocada durant
aquests 40 anys a crear més de 16.000 llocs de
treball mitjançant el finançament d’iniciatives
promogudes per persones en l’atur o amb treballs

Hem estat treballant junts durant quaranta anys

estratègiques del nostre futur.

per donar molta feina, i malauradament haurem

I dins d’aquesta tempesta, ens hem atrevit a

de seguir en la lluita, perquè la situació social no

demanar la Creu de Sant Jordi, amb prop de 200

solament no millora, sinó que està empitjorant

suports que des d’aquí us agraïm. Esperem rebre

cada vegada més. Però sortosament estem

el reconeixement desitjat de 40 anys treballant

motivats pel suport que rebem de donants i amics.

per donar molta feina. I a més estem preparant

I per això “NO ENS ATURAREM”.

diverses accions que culminin el 40 aniversari, i així

Però sortosament estem motivats
pel suport que rebem de donants
i amics. I per això “NO ENS
ATURAREM”.

estar més preparats encara per fer 40 anys +...

Aquest any 2020, amb tantes limitacions, ens

Miquel Verdaguer

hem hagut d’adaptar a unes condicions de

Secretari d’ASCA

I per si no n’hi ha prou, seguirem proclamant “NO
ENS ATURAREM”.
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Actualitat

El 2020 hem ajudat a crear
55 llocs de treball

Rebem el premi
Ciutat Solidària

Malgrat la Covid-19, que ha reduït

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i Onda

considerablement la demanda de finançament

Cero van atorgar, el passat desembre, el premi

per a noves iniciatives, a 31 de desembre 2020,

“Ciutat Solidària” a ASCA. Aquest guardó reconeix

ASCA ha finançat 33 projectes d’autoocupació

les entitats sense ànim de lucre que treballen per

i/o d’emprenedoria que han creat 55 llocs de

a la reinserció sociolaboral. El premi està dotat

treball digne. L’import total finançat és de

amb 3.000 euros, una litografia i una campanya

195.792 euros.

publicitària a l’emissora Onda Cero.

Acords per a la lluita
contra l’atur
ASCA ha signat un conveni amb l’Ajuntament
de Terrassa per oferir finançament a projectes
que aportin valor social. També ha subscrit un
acord amb CCOO de Catalunya per donar suport
a iniciatives d’autoocupació per a persones que
estiguin a l’atur o en precarietat laboral.
El conveni amb Terrassa té una durada de quatre
anys i l’objectiu de finançar projectes emprenedors
amb valor social que creïn ocupació digna. El
conveni també compren línies específiques de
finançament per a la gent jove i una altra per a les
cooperatives.

Adhesió a l’Agenda Social i
Urbana de Cornellà
L’Ajuntament de Cornellà ha creat un document

Pel que fa a l’acord amb CCOO de Catalunya, el

anomenat Agenda Social i Urbana al qual

document ha estat signat per Javier Pacheco,

ASCA s’ha adherit per donar-hi suport. Aquest

secretari general de l’entitat sindical a Catalunya, i

document vol enfortir la comunitat de Cornellà

per Miquel Vila-Despujol, vicepresident d’ASCA. La

per a la construcció del futur i obrir-se a totes les

finalitat del conveni és establir línies de relació en

formacions polítiques, socials i econòmiques per

la promoció de l’economia social i la lluita contra

recuperar i reduir l’impacte de la crisi originada

l’atur i la precarietat.

per la Covid-19 sobre la vida
social i sobre el futur econòmic
d’aquesta ciutat.

