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Una fundació civil i laica contra l’atur
És l’única entitat a Catalunya que concedeix préstecs sense
interessos 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 interessos 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
10%

Col·laborador
s
87%



Col·laboradors:

persones o entitats que aporten els recursos econòmics que estimen

convenients. En aquests moments la Fundació té un 283 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: 4 professionals dedicats a tasques administratives, organitzatives, de
d’atenció social i de comunicació i xarxes.

Estructura orgànica


Patronat: 24 membres. Es reuneix dues vegades l’any.
o

Oriol Romances Vidal - President.

o

Miquel Vila Despujol - Vicepresident

o

Inma Noguera Tusquet - Vicepresidenta

o

Miquel Verdaguer Montés – Secretari

o

Lluís Colom Farré –Tresorer

 Consell Directiu: 12 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 2017 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, a part que es troben publicats
de forma íntegra a la nostra pàgina WEB.

Origen dels recursos (dades de 2017 en euros)

Variació de
tresoreria;
2%

Subvencions;
2%

Donacions;
19%

Ingressos
diversos; 3%

Aj. de
Badalona; 24%

Retorn de
préstecs; 50%

Origen dels fons
Subvencions
Donacions
Ingressos diversos
Retorn de préstecs
Conveni Ajuntament Badalona
Variació de tresoreria

TOTAL

2017
20.800 €
217.500 €
29.400 €
556.600 €
270.000 €
25.600 €

1.119.900 €
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Destí dels recursos (dades de 2017 en euros)

Serveis exteriors i
amortitzacions
4%

Premi Piñol
2%

Personal
9%

Insolv.préstecs
10%
Préstecs concedits
75%

Aplicació dels fons
Préstecs concedits
Premi Piñol
Insolvències dels préstecs
Personal
Serveis exteriors i
amortitzacions

TOTAL

2017
842.400 €
23.700 €
106.800 €
101.900 €
45.100 €

1.119.900 €
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Premi Josep M. Piñol (2017)
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 21 de novembre de 2017 es va lliurar la 20a 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 2017 ha estat concedit a la
cooperativa “Taller

de

Materialización

y

Desarrollo de Conceptos, SCCL”. El Taller va ser
creat l’octubre de 2016 al Poblenou (Barcelona). 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. Hem valorat el retorn social del projecte, en
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.
El premi a la millor trajectòria 2017 ha estat per
“Fundació Formació i Treball”. 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 2016, la Fundació va
aconseguir que més de 1.085 persones tingueren
l’oportunitat

de

treballar,

693

en

empreses

ordinàries i 292 en empreses d’inserció de la mateixa Fundació. Hem volgut reconèixer una iniciativa
d’èxit que té ja 25 anys i la seva evolució que els hi ha permès crear empreses que ofereixen treball
digne per a persones vulnerables, indica Oriol Romances, president d’Acció Solidària Contra l’Atur.
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Projectes (2017)
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 2017 es van presentar un total de 312 projectes dels quals 226 varen ser aprovats. L’import
total dels préstecs concedits sense interessos va ser de 557.500 euros.

Exemples de projectes
Una cooperativa d’assessorament ambiental
CRESOL Solucions Energètiques Locals, SCCL és una Enginyeria i Consultoria Energètica
especialitzada en tecnologies sostenibles en
l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre que
ha retornat integrament el préstec de 10.000
euros que Acció Solidària Contra l’Atur li va
concedir per finançar, bàsicament, el circulant.
Els objectius de la cooperativa són la difusió i
la utilització de tecnologies de baix impacte
ambiental per contribuir al canvi cap a un model
de desenvolupament sostenible i ajudar a superar el model actual obsolet a causa del creixement
desmesurat del consum de recursos naturals.
Els tres socis de la cooperativa són enginyers i tècnics amb coneixements sobre energies
renovables i eficiència energètica. Tenen experiència en el sector de l’empresa privada,
l’administració pública, la investigació i la cooperació internacional, fet que els permet desenvolupar
i innovar en la realització d’estudis i projectes.
CRESOL forma part d’UNI.CO, una cooperativa de caràcter innovador que engloba 11 cooperatives
dels sectors energètic, tecnològic i industrial per oferir al mercat solucions integrals en l’àmbit de
l’eficiència energètica.
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Ajut a una barca de pesca
Acció Solidària Contra l’Atur ha ajudat els pescadors Miquel Costa i
Miquel Ariza a comprar el vaixell Galiassa per fer pesca artesanal
menor al litoral català. Tenen la barca al moll d’Arenys de Mar i venen
el peix que capturen a la llotja de Badalona.
El préstec d’Acció Solidària Contra l’Atur forma part del conveni de
col·laboració signat amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació de
noves empreses i ajudes a les existents amb l’objectiu de generar i
mantenir ocupació digna i de llarga durada a Badalona.

Un cop de mà per a un grup de joves
L'Associació Ameba de Barcelona va apropar-se aquest any 2017 a
la nostra fundació per demanar-nos ajuda amb l’objectiu de poder portar
a terme el Festival de Música i Cultura Urbana que organitzen.
Aquesta Associació du a terme activitats culturals de difusió, formació i
desenvolupament per a la defensa i promoció de la música electrònica
creada a Catalunya en totes les seves variants artístiques.
Ens va semblar interessant poder donar un cop de mà a un grup de
joves que, a més d'intentar tirar endavant amb la seva feina, aporten
un valor afegit d'integració social i cultural.

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 (2016), Premi Benet Vigo de la Fundació Roca Galès (2017).
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