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Dotats en 10.000 euros cadascun

26 projectes opten a la 20a edició dels
premis Piñol
Es lliuraran el 21 de novembre i reconeixen les dues millors iniciatives de
foment de l’ocupació.
Barcelona, Novembre 2017,- La Fundació privada Acció Solidària contra l’Atur
(ASCA), organització sense ànim de lucre dedicada a la concessió de préstecs sense
interès a iniciatives que creïn ocupació, ha tancat la inscripció a la 20ª Edició dels
Premis Josep M. Piñol amb 26 projectes presentats. Els premis, tenen dues
modalitats: a la iniciativa més innovadora contra l’atur i a la millor trajectòria en favor
de la inserció laboral.
Del total de projectes presentats, 11 corresponen a iniciatives innovadores i 15 a
trajectòries. Els dos premis, dotats cadascun amb 10.000 euros, es lliuraran el 21 de
novembre en un acte al Palau Macaya de Barcelona a les 19 hores. Els criteris
d’avaluació tenen en compte l’impacte social i laboral dels projectes per a persones
joves. Els premis tenen el suport de l’Obra Social “La Caixa”.
El Jurat dels premis està format per nou reconeguts professionals de diferents sectors:
Oriol Romances (president d’ASCA), Pilar Mercadé, Inma Noguera i Ampar Porcel
(expertes en treball social), Anna Gudiol (col·laboradora en entitats socials), Albert
Recio (professor de la UAB), Miquel Vila-Despujol (Enginyer industrial), Estanislau
Sunyer (representant del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya), i Miquel
Verdaguer (secretari del patronat d’ASCA i secretari del Jurat)
Els premis Josep Mª Piñol
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, juntament amb
altres personalitats, 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%.
Acció Solidària Contra l’Atur
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-sis anys després
continua concedint préstecs sense interès per a projectes que creïn o consolidin
ocupació, principalment de joves. Fins ara, ha concedit un total 3.405 préstecs, per un
import de 9.507.426 euros, i ha creat 7.996 llocs de treball.

