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Premi Josep Maria Piñol 2017 d’Acció Solidària Contra l’Atur

La Fundació Formació i Treball rep el guardó a la millor
trajectòria
Barcelona, Desembre 2017,- La Fundació Formació i Treball, entitat dedicada a formar i a
inserir laboralment a persones en risc d’exclusió, ha rebut enguany el premi Josep Mª Piñol a la
millor trajectòria social. Creat per Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), el guardó està dotat
amb 10.000 euros.
Fundada el 1992 per Cáritas de Barcelona, la
missió de la Fundació Formació i Treball és
formar i facilitar l’accés al mercat laboral de
persones en risc d’exclusió social i també
gestionar i dignificar l’entrega de productes de
primera necessitat a famílies amb escassos
recursos econòmics.
Al llarg dels seus 25 anys, la Fundació ha anat
creant diferents organitzacions que, a més de
crear llocs de treball, resolen necessitats no
cobertes, o insuficientment cobertes, de la
societat. Entre d’altres, Roba Amiga i D’Ins
(escola de restauració i catering).
Al 2016, la Fundació va aconseguir que 1.085 persones tingueren l’oportunitat de treballar, 693
en empreses ordinàries i 292 en empreses de inserció de la pròpia Fundació. “Hem volgut
reconèixer la història d’una iniciativa d’èxit que té ja 25 anys i el seu compromís amb la societat
creant nous projectes empresarials que permeten un treball digne a persones vulnerables”,
explica Oriol Romances President d’ASCA i del jurat dels premis.
Amb la Fundació Formació i Treball col·laboren empreses i institucions que tenen la RSC
(Responsabilitat Social Corporativa) incorporada en la seva filosofia, com l’Ajuntament de
Barcelona, Bugaderia Industrial o la Fundació Habitat.
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 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. 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.

