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Acció Solidària Contra l’Atur rep el 2n Premi
Benet Vigo
És l’única entitat civil i laica que financia projectes per crear
ocupació digne

Barcelona, 1 de juny 2017 – La Fundació Roca Galès va concedir els
Premis Fundació Roca Galès 2018 per reconèixer públicament la tasca que
desenvolupen les entitats i empreses de l’economia social i solidària a
Catalunya. També es van donar diversos guardons amb els quuals la Fundació
reconeix tasques acadèmiques. Aquests guardons estan pensats per a premiar
els projectes i/o trajectòries de persones, associacions, empreses i institucions
l’objectiu de les quals sigui treballar i promoure el cooperativisme, el respecte
pel medi ambient i el benestar social.
L’acte va comptar amb la presència de Josep Vidal, Director general
d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la
Generalitat de Catalunya; Àlvaro Porro, Comissionat d’Economia Social i
Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona; Joseba
Polanco, Director de la Confederació de Cooperatives de Catalunya; i Xavi
Julve de la xarxa d’Economia Solidària (XES). La cantant Lídia Pujol va
concloure l’acte amb diverses cançons.
Amb aquest acte la Fundació pretén donar a conèixer la seva tasca de
promoció del cooperativisme, el respecte al medi ambient i la defensa del
benestar a Catalunya. Però sobretot serveix per reconèixer la feina d’altres
entitats o empreses, i incentivar la recerca acadèmica. Els guardonats van
ser:


El 1r Premi Benet Vigo va ser per Proactiva Open Arms, i el 2n per
Acció Solidària Contra l’Atur, per la seva tasca i valorant els seus
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projectes actuals, els resultats i el futur, projectes fonamentats en el
benestar social.
El 1r Premi Albert Pérez-Bastarda va ser per Trèvol, i el 2n per
DEPANA, a causa del seu respecte al medi ambient i sostenibilitat.
El 1r Premi Jacint Dunyó, va ser per Rocaguinarda, i el 2n per
Coop57, com a cooperatives.

Acció Solidària Contra l’Atur
Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva feina el 1981 amb la
concessió de préstecs sense interessos a persones i col·lectius desfavorits.
Trenta-set anys després ha concedit un total 14.143 ajudes per un import de
17.805.407 € i ha permès establir 16.154 llocs de treball.

