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19a edició dels Premis al foment de l’ocupació: Josep M. Piñol
Dotats amb 10.000 euros cadascú, reconeixen les dues millors iniciatives
per a la inserció laboral
Data:
Hora:
Lloc:

Presideix:

Dimecres, 30 novembre
19:00
Palau Macaya
Passeig Sant Joan nº 108
Barcelona
Angel Font – Director de Persones i Estratègia de “La Caixa”
Oriol Romances: President d’Acció Solidària contra l’Atur

Durant l’acte el Sr. Joan Majó, enginyer industrial i exministre, pronunciarà la conferencia:
Contra la desigualtat: regular el mercat o redistribuir la renda?

La Fundació privada Acció Solidària contra l’Atur (ASCA) farà públic el proper dimecres 30
de novembre els nom dels dos premiats a la 19a Edició dels Premis al foment de
l’ocupació Josep M. Piñol. Aquests guardons, dotats en 10.000 euros cadascun, tenen
dues modalitats: a la iniciativa més innovadora contra l’atur i a la millor trajectòria
d’entitat en favor de la inserció laboral.
El Jurat està format per nou reconeguts professionals de diferents sectors:










Oriol Romances - president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del
Jurat
Pilar Mercadé – experta en treball social. Vocal del Patronat de la fundació
Inma Noguera – diplomada en treball social. Membre del Patronat de la fundació
Maravillas Rojo – experta en ocupació. Exsecretària general d’ocupació
Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB)
Pere Rigau – en representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
Alfred Vernis – director executiu de la Unitat de Programes Universitaris ESADE-URL
Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Vocal del Patronat de la fundació
Miquel Verdaguer – secretari del Patronat d’ASCA. Actuarà com a secretari del Jurat

Josep M. Piñol (Barcelona 1923-1996) pertany a una generació que va optar pel
compromís polític i social en l’època franquista. Fou un dels fundadors de l’editorial Estela
i va col·laborar amb nombroses revistes. L’any 1981 va fundar Acció Solidària contra l’Atur
amb l’objectiu de mobilitzar a la ciutadania i lluitar per canviar la situació d’injustícia amb
solidaritat i no amb beneficència paternalista, en un temps on l’atur era del 40%.

