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Una fundació civil i laica contra l’atur
És l’única entitat a Catalunya que concedeix préstecs sense
interès a projectes que creïn ocupació
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La Fundació va ser impulsada a principis dels anys 80 per un grup de persones que volien actuar
enfront de la severa crisi que afectava bona part de la gent treballadora (més del 40% d’atur), el 4
de març de 1981 naixia a Barcelona Acció Solidària Contra l’Atur. Liderada per Josep M. Piñol, el
seu objectiu era mobilitzar a la ciutadania i lluitar per canviar la situació d’injustícia amb solidaritat i
no amb beneficència paternalista.
Acció Solidària Contra l’Atur ha anat evolucionant i avui és l’única entitat civil i laica d’àmbit
català que concedeix préstecs o microcrèdits sense interès per a nous projectes
empresarials. Els únics requisits són que creïn ocupació estable i viable. Els projectes
presentats provenen dels mateixos aturats, dels serveis de promoció econòmica dels ajuntaments,
dels consells comarcals o d’altres organismes públics.
Per sol·licitar el préstec cal omplir un qüestionari que es pot trobar a la web o bé demanar-lo
personalment a la mateixa Fundació. Aquest qüestionari es presenta acompanyat de la
documentació necessària: pla d’empresa, vida laboral del sol·licitant, pressupost necessari i
currículum. Totes les sol·licituds són estudiades per un equip format per voluntaris, provinents de
diferents àmbits professionals, amb formació, coneixements i experiència.

El fundador, Josep M. Piñol (1923 – 1986)
Josep M. Piñol va ser un intel·lectual compromès i expert en política vaticana. Motor i impulsor
d’iniciatives culturals i socials a partir dels anys 50, va dedicar les dècades dels anys 60 i 70 a la
democràcia clandestina convertint-se, malgrat ell, en assessor a l’ombra de com els partits
progressistes havien de portar les seves relacions amb el sector més conservador de l’església
molt desconfiat i recelós d’una esquerra cada cop més protagonista.
Acció Solidària Contra l’Atur va ser una de les iniciatives a les quals Josep M. Piñol es va
implicar des del primer dia. La Fundació va néixer poc després de l’arribada de la democràcia quan
els sectors més progressistes del país reivindicaven el paper de l’Estat en els problemes socials, en
oposició a la mediació paternalista de les organitzacions eclesiàstiques.
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Qui forma Acció Solidària Contra l’Atur
Personal
contractat
1%

Voluntaris
11%

Col·laboradors
88%



Col·laboradors:

persones o entitats que aporten els recursos econòmics que estimen

convenients. En aquests moments la Fundació té uns 291 col·laboradors. Entre les entitats
col·laboradores cal destacar l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa, la
Fundació SEIRA, la universitat Blanquerna i la Fundació d’Enginyers de Catalunya.


Voluntaris: 38 ciutadans que pertanyen a Acció Solidària Contra l’Atur aporten temps i
coneixements amb dedicació regular.



Personal contractat: 3 professionals dedicats a tasques administratives, organitzatives,
d’atenció social i de xarxes.

Estructura orgànica


Patronat: 24 membres. Es reuneix dues vegades l’any.
o Oriol Romances Vidal - President.
o

Josep M. Trullàs Graells - Vicepresident

o

Inma Noguera Tusquet - Vicepresidenta

o

Miquel Verdaguer Montés – Secretari

o

Lluís Colom Farré –Tresorer

 Consell Directiu: 11 membres (alguns també patrons). Es reuneix un cop al mes.
 Consell Executiu: 5 membres (alguns també patrons). Es reuneix setmanalment.
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Fons econòmic de la Fundació (dades de 2016 en euros)
Els comptes d’Acció Solidària Contra l’Atur són auditats anualment per AUREN Auditors de
Barcelona i estan a disposició de tots els col·laboradors de l’Entitat.

Origen dels recursos (dades de 2016 en euros)
3% 3%

26%
Retorn de préstecs
Donacions
Variació de tresoreria
Subvencions
Ingressos diversos

553.700 €
217.700 €
21.600 €
20.800 €
13.600 €
827.400 €

2%

67%

Destí dels recursos (dades de 2016 en euros)
Els préstecs per crear ocupació han suposat al 2016 un total de 135 nous llocs de treball.

6%
12%
11%
Préstecs concedits

557.500 €

Personal
Insolvències préstecs

102.300 €
92.900 €

Serveis ext. amortitzacions
Premi Piñol

52.500 €
22.200 €
827.400 €

3%

67%
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Premi Josep M. Piñol (2016)
En memòria de José Mª Piñol, membre fundacional d’Acció Solidària Contra l’Atur, anualment
des de 1997 es convoquen els Premis Piñol per reconèixer la Innovació i la Trajectòria de les
entitats que treballen amb persones i col·lectius en situació d’exclusió social.
El 30 de novembre de 2016 es va lliurar la 19a Edició dels Premis per al Foment de l’Ocupació
Josep M. Piñol amb la concessió de dos premis de 10.000 € cada un. Un d’ells reconeix el
projecte més innovador i l’altre premia la millor trajectòria a favor de l’ocupació.
El premi a la innovació 2016 ha estat concedit a la cooperativa Central Parc: projecte Verdures
solidàries i sostenibles “made in” Sant Boi. L’objectiu del projecte és facilitar la inserció social i
laboral a través de la formació i ocupació de persones en situació de vulnerabilitat a la
cooperativa. Es dediquen a la recuperació de parcel·les abandonades o en desús del Parc Agrari
del Baix Llobregat i la posada en valor mitjançant la producció i comercialització de verdures i
hortalisses ecològiques.
El

premi

a

la millor

trajectòria 2016 ha estat per
a

la Fundació

Adsis

contra l’exclusió i en favor
de la integració laboral a
Barcelona.
Adsis

La

Fundació

treballa

de

a

través

integral

forma
de

programes que van des de la
prevenció

fins

a

la

reinserció. Estan presents
en totes les etapes de la
vida, però especialment en aquelles en què les persones necessiten suport sociolaboral, i
específicament entre els 16 i 30 anys. Una de les claus per mantenir un treball social durant 33
anys ha estat la renovació dels programes per adaptar-los a les noves realitats i necessitats dels
barris i beneficiaris, així com treballar de la mà amb altres organitzacions.
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Projectes (2016)
Quan un projecte arriba a la Fundació és avaluat per la comissió tècnica d’Acció Solidària Contra
l’Atur. Aquesta comissió formada per voluntaris analitza la documentació presentada i anomena un
tutor del projecte. La comissió és la que determina, després d’analitzar i avaluar en detall el
projecte, si ha de ser acceptat o denegat.
L’any 2016 es van presentar un total de 126 projectes dels quals 53 varen ser aprovats. L’import
total dels préstecs concedits sense interès va ser de 337.882,15 euros. Aquests projectes van
representar la consolidació o la creació de 135 llocs de treball.
Import per
projectes

a Nombre
d'ajuts

Llocs de
treball

12.463,72 €

20

16

Préstec per autocupació

199.418,43 €

27

46

Préstec a entitats i cooperatives

126.000,00 €

6

73

Fons Socials

219.617,85 €

148

0

557.500 €

201

135

Ajuts a processos d'inserció laboral

TOTAL

Exemples de projectes
Reparació artesana de sabates: Calzados Hidalgo
Marco ha viscut des de petit envoltat de rellotges, el seu pare tenia un taller de rellotgeria. Ell va
decidir continuar amb el negoci, sempre li havia agradat aquest ofici artesà, però amb els anys es
va veure obligat a canviar perquè ja no es reparaven tants rellotges. Va estar treballant durant un
temps a l’hostaleria, concretament a la recepció d’hotel, ja que li agrada treballar de cara al públic.
Va venir a Barcelona i va continuar treballant en el món de l’hostaleria, però no va trobar estabilitat
laboral.
Fa un temps va conèixer el Sr. Nelson, un sabater instal·lat a Barcelona que estava a punt de
jubilar-se, que li va oferir ensenyar-li l’ofici. Al principi Marco no hi tenia gaire interès, però a causa
de la inestabilitat laboral i la insistència del sabater, va acceptar aquest repte. Mai havia fet de
sabater, però li agraden el treballs manuals i no va trigar a aprendre l’ofici. En poc temps ja sabia
portar la botiga i fer tota mena de reparacions. Segons ell mateix explica, Nelson va ser un bon
mestre a l’hora de transmetre els seus coneixements, que anaven més enllà de la reparació de
calçat: assessorament al client per al confort i la qualitat, els materials, les tintes i fins i tot
l’ortopèdia. També va tenir molt interès que la clientela conegués Marco i continués dipositant la
seva confiança en l’establiment.
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Des de Reempresa el van ajudar a fer un projecte i a portar tota la documentació que feia falta per
fer realitat el traspàs de la botiga. Acció Solidària Contra l’Atur li ha deixat un microcrèdit sense
interessos de 7.000 € per poder portar a terme aquest projecte. La Sabateria funciona a ple
rendiment, tant és així que ha hagut de contractar una altra persona perquè l’ajudi. Ara hi ha dues
famílies que viuen dels ingressos de la botiga. De cara al futur té previst ampliar el negoci. Voldria
renovar la maquinària, cosa que li permetria agafar més encàrrecs i amb el temps poder contractar
un altre.

L’aventura de The origen: estampació de samarretes
A vegades una situació d’atur de llarga durada dóna pas a la imaginació. Això és el que li va
passar a Sergio, un noi que portava gairebé tres anys a l’atur després del seu últim treball. Tot va
començar amb un regal de la seva dona. Li va regalar una samarreta amb una estampació i, quan
va saber el preu que tenia, va pensar “esto se puede hacer mucho mejor” i, dit i fet, va posar fil a
l’agulla. Sergio no va parar fins que la seva passió pel dibuix i per les samarretes va donar aquest
fruit: venda de samarretes per internet amb dissenys propis i estampades de forma digital. Però
això no es tot, vol oferir alguna cosa més: per a l’elaboració del producte utilitza cotó orgànic
pentinat, serigrafia digital, que és més respectuosa amb el medi ambient, i, per a la presentació de
l’article, cartró ecològic.
En poc més d’un any va tenir més de 200 dissenys de samarretes i la pàgina web pendent de
poder fer-la operativa a internet. En aquell moment és quan Sergio es va adreçar a la nostra
fundació Acció Solidària Contra l’Atur, va presentar el seu projecte i va demanar un microcrèdit
sense interessos per poder acabar d’enllestir-lo, compra de material i registre de la marca The
Origen. La iniciativa de les samarretes The Origen fa més d’un any que funciona, i podem dir que
es tracta d’un negoci consolidat.

Cooperativa Social Penedès
Joan Lluis Climent i Jordi Soler van constituir, com a socis treballadors, el 15 de febrer de 2016, la
Cooperativa Social Penedès amb l’objectiu de proporcionar inserció laboral a persones amb risc
d’exclusió. Com a primera activitat, van decidir dedicar-se a la bugaderia industrial per una sèrie de
raons, com són que Joan Lluis té experiència en aquest sector, l’oportunitat que suposava el
tancament recent de l’única bugaderia d’aquest tipus en la zona (a Vilobí del Penedès, tancada per
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malaltia del promotor), a més del convenciment de poder oferir un bon servei a la comarca amb
preus competitius per la disminució dels costos de transport.
Tot i que, en principi, pensaven iniciar l’activitat sols, s’ha acordat la participació de la Fundació
Mas Albornà que: col·labora en la inversió del projecte, lloga una nau de 400 m2 (la meitat de la
que té en propietat al Polígon Sant Pere Molalta), aporta personal format i, sobretot, el valor que
representa la participació d’una entitat tan reconeguda a la comarca. L’acord establert és de
constituir, entre la Cooperativa i la Fundació, una empresa d’inserció al 50%, que serà gestionada
per Climent i Soler. Inicialment, i durant un període de dos o tres anys, funcionaran amb un acord
de col·laboració. Passat aquest temps, formalitzaran l’empresa d’inserció.
La inversió realitzada es de l’ordre de 100.000 euros (la previsió inicial es va veure incrementada
per la incorporació de Mas Albornà i es va poder fer un projecte més gran que el previst). En obra
civil i les instal·lacions s’han invertit 57.000 euros i en maquinària (nova i de segona mà) uns altres
44.300 euros. A més, Mas Albornà ha fet una instal·lació de panells solars, per a l’aigua calenta, de
30.000 euros, que s’estima que s’amortitzarà en set anys, amb un estalvi important en els costos
de funcionament de la planta.
Juan Lluis Climent s’ocupa de la direcció i Jordi Soler, de l’acció comercial i, entre tots dos, a través
de la cooperativa creada aporten 20.000 euros. Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni
establert amb SEIRA per donar suport a les cooperatives, ha aportat a la cooperativa uns altres
20.000€ a retornar en cinc anys, amb un de carència i sense interessos.
Mas Albornà ha invertit una xifra semblant i posa a disposició del projecte la tresoreria necessària
per al seu funcionament. ASCA ha fet un préstec addicional sense interessos de 20.000 euros a la
Fundació Mas Albornà, a retornar en tres anys, lligats al projecte de la bugaderia. La bugaderia
dóna feina, de entrada, a jornada total i parcial, a vuit persones. La instal·lació ja esta funcionant .

Reconeixements rebuts
Acció Solidària Contra l’Atur ha estat distingida amb diversos premis i reconeixements. Entre
d’altres: “Premi a la Qualitat” de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu (1998);
Premi Primer de Maig 2003 de les Fundacions Josep Comaposada i Rafael Campalans, Premi
Memorial Lluis Companys de la Fundació Irla (2002, Menció institucional del Col·legi i
Associació d’Enginyers de Catalunya (2014), Premio de la Federación Estatal de Empresas de
Inserción (2015), Premi Ciutat de Sant Cugat (2017).
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