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PREMIS AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
JOSEP M. PIÑOL
La fundació Acció Solidària Contra l’Atur convoca la 20 a edició

Dotats amb 10.000 euros cadascun

Barcelona, 27 de juny de 2017 - L’objectiu dels Premis al Foment de l’Ocupació
Josep M. Piñol és reconèixer la innovació i la trajectòria de les entitats i empreses que
treballen a favor de crear o consolidar ocupació i es convida a presentar-s’hi a
tothom que tingui com a objectiu la creació de llocs de treball.
Els formularis d’inscripció als premis es poden obtenir a la web www.acciosolidaria.cat,
o bé demanar-los per correu electrònic a acció@pangea.org, o bé a la seu d’Acció
Solidària Contra l’Atur. La documentació ha de ser tramesa a Acció Solidària Contra
l’Atur
Els Premis Josep M. Piñol tenen dues modalitats: una per a la millor iniciativa
innovadora contra l’atur i l’altre a la millor trajectòria a favor de l’ocupació
laboral.
Els participants poden inscriure’s fins al 29 de setembre de 2017 i els premis es
lliuraran el 21 de novembre de 2017 en un acte al Palau Macaya de Barcelona a les 19
hores. Dotats de 10.000 euros cadascun, els guanyadors han de destinar íntegrament
l’import al projecte guanyador.
El jurat d’enguany està per nou professionals reconeguts de diferents sectors:










Oriol Romances - president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president
del Jurat
Anna Gudiol – col·laboradora en diverses entitats socials.
Pilar Mercadé - experta en treball social. Vocal del Patronat de la Fundació.
Inma Noguera – treballadora social. Membre del Patronat de la Fundació.
Ampar Porcel – treballadora social i pedagoga.
Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB).
Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Vocal del Patronat de la Fundació.
Miquel Verdaguer – secretari del Patronat d’ASCA. Actuarà com a secretari del
Jurat.
Un representant, a decidir, del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
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Amb el suport de:

Josep M. Piñol (Barcelona 1923-1996) pertany a una generació que va optar pel
compromís polític i social, des del seu cristianisme, en l’època franquista. Fou un dels
fundadors de l’editorial Estela i va col·laborar en nombroses revistes. L’any 1981 va
fundar Acció Solidària Contra l’Atur juntament amb Joan N. García-Nieto, Mercè Closa,
J. M. Sagristà, entre d’altres, i amb associacions de caràcter social, i va procurar
mantenir-la desvinculada de tendències partidistes.

