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18a edició dels Premis Josep
M. Piñol d’Acció Solidària
Contra l’Atur
Un altre any
El 26 de novembre, al Palau Macaya, hem
celebrat el Premi Josep Maria Piñol en la
seva 18a edició.
Dia d’aplaudiments per als guanyadors,
per als participants i per a Acció Solidaria
contra l’Atur. Sense la participació de tots no
existiria aquest Premi. Volem fer un especial
esment de la col·laboració generosa de
l’Obra Social “ la Caixa” en el finançament
d’un dels premis concedits.
Seria de rigor anar més enllà i recordar la
figura emblemàtica de l’artífex d’aquesta
festa: Josep Maria Piñol, que l’any 1981 va
ser el fundador d’ASCA. Entitat que, després
de més de trenta anys, continua sent tant o
més necessària.
A Catalunya hi ha moltes persones que
treballen pel bé comú, posant el seu esforç,
intel·ligència i constància al servei dels més
vulnerables, els més febles. Són persones
que fan realitat iniciatives per crear llocs de
treball per a aquells col·lectius amb

especials dificultats: discapacitats, expresos,
addictes, majors de quaranta cinc anys...
Acció Solidària Contra l’Atur, donant préstecs
sense interès, ajuda a tirar endavant i
consolidar aquestes noves idees. Les
iniciatives innovadores i la seva trajectòria
són les que accedeixen al Premi.
Volem constatar el gran nivell dels
projectes presentats i de les entitats que els
representen, aquest any més nombrosos que
mai. Vol dir que el Premi té raó de ser. És un
premi ja de referència. Per desgràcia encara
hi ha molt atur. Per això les entitats hi tenen
un paper imprescindible.
És difícil valorar quin és el millor, hi ha una
línia tan prima entre ells: de bon treball, de
constància, d’excel·lència, que fa que el premi
sigui una mica de tots els seus participants.
Gràcies per ser-hi i col·laborar-hi.
La festa ha estat de tots: vostra i nostra.
Pilar Mercadé
Membre del Patronat i del Consell Directiu

Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
Telèfon 932170288
a/e: accio@pangea.org
www.acciosolidaria.cat

GUANYADORS PREMIS PIÑOL 2015

La marca “es im-perfect” i
la cooperativa L’Olivera han
guanyat els guardons
Barcelona, 23 novembre 2015. Acció Solidària
Contra l’Atur, fundació sense ànim de lucre, ha
lliurat els seus premis anuals Josep M. Piñol.
Es tracta de dos guardons, dotats amb 10.000
euros cadascun, destinats a reconèixer les
millors iniciatives per a la inserció laboral. Els
premis tenen dues modalitats: a la iniciativa més
innovadora i a la millor trajectòria, i han estat

treball social), Maravillas Rojo (experta

lliurats pel Sr. Àngel Font, director de Persones

en ocupació), Albert Recio (professor de la

i Estratègia de la Fundació Bancària “la Caixa”,

UAB), Pere Rigau (representant del Col·legi

i pel Sr. Oriol Romances, president de la

Oficial d’Enginyers Industrials), Alfred Vernis

Fundació Acció Solidària Contra l’Atur.

(director de la Unitat de Programes Universitaris

El Jurat

d’ESADE-URL), Miquel Vila (enginyer industrial)
i Miquel Verdaguer (secretari del patronat
d’ASCA i secretari del Jurat).

“es im-perfect”: iniciativa
més innovadora
El premi a la innovació ha estat concedit a la
marca d’aliments “es im-perfect”. Segons el
Jurat, per tractar-se “d’un projecte que crea
llocs de treball incidint en la dignificació de
El Jurat dels premis Josep M. Piñol està format

les persones que es troben en una situació

per nou reconeguts professionals de diferents

crítica i al mateix temps sensibilitza la població

sectors: Oriol Romances (president d’ASCA),

en general sobre un tema candent com és el

Pilar Mercadé i Inma Noguera (expertes en

malbaratament d’aliments”.
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Creada l’any 2014 per l’empresa Espigoladors,
la marca “es im-perfect” comercialitza
productes de qualitat elaborats a partir

Cooperativa L’Olivera:
millor trajectòria

d’excedents o de fruites i verdures lletges on

El guardó a la millor trajectòria ha estat per

participen col·lectius en risc d’exclusió social.

a la cooperativa L’Olivera. El Jurat explica

La marca produeix melmelades, cremes,

que aquesta entitat mereix el premi per “ser

salses i conserves 100% naturals i artesanals.

un referent d’integració social que combina

L’empresa Espigoladors va ser impulsada per

l’explotació d’un recurs natural com és la

un grup de joves emprenedors que veien com

vinya i l’olivera amb l’atenció a persones

a la nit hi havia persones que “espigolaven”

amb discapacitat, l’arrelament al territori i la

menjar en els contenidors d’escombraries.

promoció d’un nou model econòmic i social”.

L’objectiu de l’empresa és recuperar bona part
dels aliments en bon estat que es malgasten

L’Olivera és una cooperativa de treball

i al mateix temps generar oportunitats a

associat i d’iniciativa social. Creada l’any

persones en risc d’exclusió social, principalment

1974 a Vallbona de les Monges (Lleida),

dones més grans de 45 anys.

té setanta-cinc membres. Alguns socis de
la cooperativa són persones “fràgils” (amb
alguna discapacitat psíquica o mental, o
alguna dificultat d’inserció social) que troben a
L’Olivera una feina remunerada i una forma de
vida digna. Treballen la terra (46 hectàrees de
vinyes i oliveres) seguint els criteris de
l’agricultura ecològica i elaboren els
seus productes: vins i olis.
Aquesta entitat és un
referent de cooperativa
d’integració social que
combina l’explotació d’un

A l’obrador de la iniciativa
”es im-perfect” hi treballen en
aquests moments tres persones
assessorades per la cuinera Ada
Parellada. La comercialització de la marca

recurs natural, com són la
vinya i l’olivera, amb l’atenció
a persones amb discapacitat,
l’arrelament al territori i la promoció
d’un nou model econòmic i social.

es realitza mitjançant diferents canals de
distribució: fires, botigues on es puguin comprar

Actualment, transformen 220.000 kg/any de

productes artesanals i de proximitat, i la cadena

raïm per elaborar vins blancs, negres, dolços

de botigues Punt Fresc, orientada al sector

i escumosos. També elaboren 40.000 kg/any

massiu.

d’olives per produir tres tipus d’oli.

DADES SORTIDES DE GENER - SETEMBRE 2015
PRÉSTECS SENSE INTERÈS
▌ Préstecs per autoocupació:
Préstecs a 18 projectes				
Llocs de treball generats o consolidats: 33

▌ Ajuts a processos d’inserció laboral:
Ajuts a 26 sol·licituds
Llocs de treball: 26

112.5558,95 €
▌ Préstecs solidaris per a entitats a curt i
a llarg termini:
Préstecs a 2 projectes				
Llocs de treball generats o consolidats: 10

25.000,00 €

16.097,17 €
▌ Préstecs a cooperatives:
Préstecs a 1 Projecte
Llocs de treball generats o consolidats: 5

10.000,00 €
▌ Préstecs Fons Socials (St. Cugat, Cornellà):
99 sol·licituds

141.000,00 €

PROGRAMA AJUTS A FONS PERDUT
▌ Import total 8 ajuts a fons perdut:

2.532,92 €

IMPORT TOTAL DELS PROGRAMES		

307.189,04 €

REVISA L’IMPORT DELS TEUS DONATIUS A ASCA PER AL 2016
La nova tarifa de desgravacions fiscals sobre els donatius, que Hisenda tindrà en compte en la teva declaració de
renda del 2016, et permet augmentar l’import dels teus donatius sense que això et costi més diners.
Per exemple:
Si el 2016 ens fas donatius per més de 150 €, i també ho havies fet el 2013, 2014 i 2015,
pots tenir en compte el supòsit següent:
Donatiu fet el 2014
En la teva declaració de renda vas desgravar el 25 %

500,00
-125,00

I, per tant, el teu donatiu et va costar

375,00

El 2016 podries fer un donatiu de
I desgravaries el 75 % dels primers 150
I el 35 % de 519,25

669,25
-112,50
-181,75

Cost per a tu, igual que el teu donatiu del 2014

375,00

ANIMEU-VOS A AUGMENTAR L’IMPORT DELS VOSTRES DONATIUS!

