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20a edició dels Premis Josep M. Piñol d’Acció Solidària Contra l’Atur

Un taller coworking guanya el guardó a la
innovació

Barcelona, 30 novembre 2017.- Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), fundació sense ànim de
lucre, ha lliurat el premi anual a la innovació Josep M. Piñol. dotat amb 10.000 euros. El guardó
ha estat pel taller TMDC “Materialización y Desarrollo de Conceptos, SCCL”.
Creat l’octubre del 2016 al Poblenou per tres joves emprenedors, Pedro Pineda, Diego Calvo i
Pau Faura, el seu objectiu és facilitar l’accés a un espai-taller i a eines a tots els creadors que
necessitin quelcom més que un ordinador per desenvolupar el seu treball.
La iniciativa sorgeix quan en una revista especialitzada s’evidencia la urgència d’atendre amb
infraestructura a dissenyadors que fabriquen i venen directament al consumidor però que no
tenen la suficient xifra de negoci per ser atesos per les grans marques. Tanmateix aquests
professionals viuen del seu treball i atenen petits nínxols de mercat i necessitats locals.
El concepte del taller se basa en coworking. És a dir un espai de fabricació amb accés flexible,
puntual i adaptable. “Volem facilitar que tant els professionals que comencen –i no poden
comprar màquines especifiques- com els que necessitin en un moment donat eines que no
tenen, puguin venir al taller i fabricar sense límits”, expliquen els emprenedors. En aquests
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moments, el taller té eines de fusteria, talladores cnc, talladores làser i impressores 3D. En un
futur, tenen previst ampliar la infraestructura.
“Hem valorat el retorn social del projecte, al tractar-se d’un model cooperatiu, efectiu i
sostenible”, comenta Oriol Romances, president d’ASCA i del jurat dels premis Josep Mª Josep
Mª Piñol.
Els Premis J.M. Piñol d’ASCA
Anualment i des de 1997 es convoquen els Premis Piñol, en memòria de José Mª Piñol, per
reconèixer la Innovació i la Trajectòria de les entitats que treballen a favor de crear o
consolidar ocupació. Dotats amb 10.000 euros cadascun, aquests premis tenen dues
modalitats: a la innovació i a la trajectòria i compten amb el suport de la Obra Social “La Caixa”
Josep M. Piñol (Barcelona 1923-1996) pertany a una generació que va optar pel compromís
polític i social en l’època franquista. L’any 1981 va ser un dels fundadors d’Acció Solidària
contra l’Atur amb l’objectiu de 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. 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.

