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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015

Voluntaris + Donants = més préstecs

per crear ocupació

No n’hi ha prou
d’estendre la mà,
cal també tenir la
capacitat
de sostenir-la
el temps necessari

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-cinc anys
després de l’inici de l’entitat, Acció Solidària
Contra l’Atur ha:

Concedit 3.204 préstecs,
per un import total 8.729.526 €
Creat 7.862 llocs de treball.

Acció Solidària contra l’Atur està registrada al Registre de
Fundacions del Departament de Justícia amb el núm. 142, i al
Departament d’Acció Social Benestar i Família, al Registre d’Entitats,
Serveis i Establiments Socials, amb el núm. E00680.
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Carta del president
Acció Solidària Contra l’Atur ni és un gegant ni té peus

concretament

de fang, ans al contrari, som una entitat petita però

Management, sis membres del qual s’han incorporat

amb una base d’allò més consistent (no en va ja fa 35

a la fundació per aportar-hi, de ben segur, noves i

anys que caminem!): la que formen els voluntaris, les

interessants perspectives.

amb

el

grup

Pompeu

Consulting

treballadores i els col·laboradors, els quals realitzen
una tasca generosa oferint-nos el seu talent, els seus

La nostra feina és ingent i no s’acaba mai, malgrat que

coneixements i, per descomptat, el seu temps. Volem fer

les dades econòmiques ens presenten una situació més

un reconeixement també a aquells que ens ofereixen,

favorable. Els que estem al peu del canó sabem del cert

despresos, els seus recursos.

que, durant els darrers anys, s’han obert bretxes que
seran difícils de tancar: les diferències entre els més

Em vénen al cap persones com en Jaume (DEP), en

rics i els que no ho són cada cop són més grans en el

Pere, en Santiago, la Montse, en Jesús i tants d’altres.

nostre país, tenim un nombre molt elevat de joves que

Tots ells han format part de l’equip d’Acció Solidària

es veuen centrifugats del mercat laboral, un col·lectiu

Contra l’Atur i no m’imagino el futur de la fundació sense

de gent d’edat més avançada que també és rebutjada,

la presència de persones com ells.

emprenedors sense possibilitats d’accedir a les línies
de crèdit convencionals... Així, doncs, la feina d’Acció

La nostra prioritat continua sent la creació de llocs de

Solidària Contra l’Atur continua sent necessària, tant

treball, això ho tenim clar. Per aquest motiu, hem encetat

com ho era en el moment en què nasqué la fundació.

una nova via d’acció consistent a establir vincles amb
entitats del nostre sector, i també alienes a aquest sector,

Gràcies a tots per la vostra implicació, continuarem

amb les quals compartim objectius o ens complementem

treballant plegats!

per tal de donar suport econòmic a projectes, amb un

Una abraçada,

alt percentatge de viabilitat, que aquestes entitats fan
arribar a la nostra fundació. D’aquesta manera, els
nostres recursos s’optimitzen i, de retruc, som capaços
d’abastar encara més projectes d’ocupació.
Entre aquests nous lligams, destaquem el que
hem establert

amb la Universitat Pompeu Fabra,

Oriol Romances

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
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Qui som?
Patronat

MEMBRES DEL PATRONAT

VOCALS

President: Oriol Romances Vidal

Josep Bigordà Montmany

Joan Majó Cruzate

Enginyer tènic

Parròquia de Nostra Sra. del Pi

Enginyer industrial

Vicepresident: Josep M. Trullàs Graells

Lluís Duch Álvarez

Pilar Malla Escofet

Empresari

Monjo Abadia de Montserrat

Treballadora social

Vicepresidenta: Inma Noguera Tusquets

Ramón Escamilla Montlleó

Josep Martí Gómez

Treballadora social

Enginyer químic

Periodista

Secretari: Miquel Verdaguer Montés

Ignasi Farreres Bochaca

Pilar Mercadé Nubiola

Advocat i economista

President del Centre d’Estudis

Experta en treball social

Tresorer: Lluís Colom Farré

Econòmics i Socials

M. Inmaculada Naranjo Cruces

Professor mercantil

Ramón García Gay

Ordre Companyia de Maria

Professor d’ESADE

Anna M. Oliveras Saurina

Josep M. Gasch Riudor

Congregació Hospitalàries

Advocat

de la Santa Creu

Miquel Gibert Chevalier

Gil Parés i Casellas

Enginyer

Caputxins de Catalunya

Maria Antònia Gili Marquès

Francesc Raventós Torras

Responsable del fons social

Economista

de Sant Cugat

Lluís Recolons Arquer

Fèlix Gómez Liarte

Jesuïtes de Catalunya

Informàtic

Miquel Vila Despujol
Enginyer Industrial

CONSELL EXECUTIU

CONSELL DIRECTIU
Lluís Colom Farré

Francesc Raventós Torras

Miquel Gibert Chevalier

Josep M. Gasch Riudor

Oriol Romances Vidal

Inma Noguera Tusquets

Miquel Gibert Chevalier

Pere Sànchez Gordi

Oriol Romances Vidal

Félix Gómez Liarte

Josep M. Trullàs Graells

Josep M. Trullàs Graells

Pilar Mercadé Nubiola

Miquel Verdaguer Montés

Miquel Verdaguer Montés

Inma Noguera Tusquets

Miquel Vila Despujol

Jordi Ollé Recort

VOLUNTARIS

CONTRACTATS

DONANTS

En total 34, que aporten tot

4 treballadores que

que amb aportacions regulars

el seu saber i experiència

s’encarreguen de

(223) o puntuals (83) fan

amb una dedicació

la gestió del dia a dia

possible que es pugui portar

continuada.

de l’entitat.

a terme la missió d’Acció
Solidària Contra l’Atur.
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Ajudem a crear
ocupació
prioritzant
els col·lectius més
vulnerables

Amb l’objectiu d’acomplir
la missió de la fundació
Acció Solidària Contra l’Atur
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Què fem?
Combatem l’atur ajudant a crear nous llocs de treball
Dues realitats

Plàncton, una jove empresa per protegir el mar
Rep un préstec sense interès per crear ocupació

L’empresa Plàncton, Divulgació i Serveis Marins,

de Tarragona; el 2013 va ser guardonada com a

especialitzada en divulgació i serveis relacionats

Jove Excel·lent en Lideratge Moral i Mediambiental

amb el mar, ha rebut de la fundació Acció Solidària

de la Jove Cambra Internacional de Catalunya i, el

Contra l’Atur un préstec sense interès de 10.000

2015, l’empresa va ser seleccionada com una de

euros per ampliar la plantilla.
Creada el 2012 a l’Ametlla de Mar
(Tarragona) per Eli Bonfill,
oceanògrafa de 32 anys, i

les 12 empreses d’entre 60 candidates per
al programa Growing Up, “Anem a
Créixer” subvencionat pel Fons
Social Europeu.

Aurora Requena, biòloga
Plàncton,

de 33 anys, Plàncton

Divulgació

i Serveis Marins va

executa les seves
activitats principalment

començar organitzant

a la costa ebrenca. A

tallers i activitats per

l’estiu, amb els seus

donar a conèixer el

itineraris submarins,

fons marí i les costes.

guiats i per a tots els

A

l’estiu

realitzen

sortides per fer snorkel

públics, generen un

i explicar als participants

40% dels seus ingressos

el que estan veient i què

anuals.
Amb 4 persones, l’any 2015,

cal fer per conservar-ho. Fora

Plàncton, Divulgació i Serveis

de temporada, les activitats
es fan a terra amb tallers

Marins va realitzar 12 projectes

i xerrades enfocats als

diferents relacionats amb les seves
línies de treball: divulgació, educació i

nens i joves per donar a

consultoria marina. El préstec de 10.000

conèixer el que hi ha al

euros d’Acció Solidària Contra l’Atur es

mar i a la costa i com

destinarà a incorporar una persona a

preservar-ho.

desenvolupen projectes

mitja jornada per al desenvolupament de

de consultoria ambiental,

la web i el disseny gràfic de materials.
i
Una jove empresa per protegir el mar L’empresa
va rebre el premi Emprèn en Femení de la Diputació

També

són

responsables

de

comunicació i divulgació de
projectes científics europeus.
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Menjador Ca la Rosa

10.000 euros per a un menjador ecològic i carmanyola bio per a infants
Menjador Ca la Rosa és un projecte que neix a la

La proposta de la cooperativa no es limita a

Sagrera quan la Rosa Batalla, mare de dos fills,

oferir serveis de menjador. A partir del curs 2015-

s’adona que moltes famílies estan descontentes

2016 incorpora nous serveis, com un coaching

amb els menjars de les escoles i que hi ha una

nutricional a les famílies, carmanyoles bio, menú

creixent necessitat d’oferir aliments sans i un temps

per a adolescents, consultes individuals i tallers

de qualitat “al migdia” als infants.

de grups per parlar d’alimentació infantil i menjar

Juntament amb dues persones més, un gastrònom

sa i ecològic.

nutricionista especialista en productes ecològics i

En paral·lel també ofereixen assessorament a

una cuinera, la Rosa Batalla, encoratjada per un

altres professionals restauradors.

grup de famílies, decideix crear la cooperativa
Menjador Ca la Rosa per oferir menjar sa i ecològic,
treballar els hàbits d’higiene bàsics i explicar als
infants què mengen i els beneficis de cada nutrient.
“És el que anomenem alimentació conscient”,
comenta la Rosa Batalla.

Ajuts a processos laborals

Un cop de mà
Des del Consell Comarcal del Baix Penedès va

l’Atur li va deixar,

arribar una sol·licitud d’una dona de 62 anys.

donant així una

Portava molt de temps a l’atur, percebia una

oportunitat a algú

RMI amb la qual només cobria les necessitats

que per edat pertany

bàsiques d’alimentació i habitatge.

a un col·lectiu per

Amb coratge, ànims, voluntat... i totes les virtuts

al qual és gairebé

que calgui, s’ha reinventat, ha deixat de banda

impossible de

el problema de l’edat, s’ha adaptat a les noves

trobar una sortida

tecnologies i no només això, sinó que s’ha atrevit

a l’atur en aquests

amb les noves xarxes socials venent el que ella

moments.

sap fer tan bé: els seus llibres de cuina i dietètica.

La sol·licitant, amb aquest préstec, ha aconseguit

Per poder portar tot això a terme li feia falta una

estabilitzar la seva situació i fins ara està complint

inversió de 1.200 € que Acció Solidària Contra

puntualment el compromís de retorn pactat.

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
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Com ho fem?
Amb donacions privades i retorn de préstecs
Els nostres recursos provenen principalment de

Tots aquests ingressos són els que ens permeten

dues fonts: retorn de préstecs i donacions privades.

també fer front a les despeses generades per dur a

És a dir, per finançar nous projectes comptem amb

terme la nostra activitat. Entre d’altres, el funcionament

els diners que ens retornen les persones a les quals

intern de la fundació i els préstecs que per impagament

concedim els préstecs, amb aportacions altruistes de

considerem que no es podran recuperar.

col·laboradors i, en menor mesura, amb ingressos
procedents de subvencions i altres conceptes.

Préstecs per crear
ocupació:
1 ▌ El projecte presentat és examinat

per dos voluntaris per veure si
s’ajusta als criteris de la fundació
2 ▌ Si el resultat es afirmatiu es presenta

a la “taula dels voluntaris” i
s’assigna un tutor que estudia
el projecte.
3 ▌ Avaluació del projecte estudiat

per la taula dels voluntaris

Ajuts a Processos
d’inserció laboral:
1 ▌ Tractem de facilitar eines a les

persones en situació d’atur perquè
puguin fer una inserció laboral
2 ▌ La sol·licitud de préstec és

presentada a la treballadora social,
amb tota la informació
complementaria que calgui
3 ▌ Valorada la sol·licitud es

presenta al comitè tècnic

4 ▌ Aprovació

4 ▌ Aprovació

5 ▌ Tutoria i seguiment

5 ▌ Tutoria i seguiment

Total

Total

sol·licituds

préstecs
concedits

32

Autoocupació 27

Entitats 4

Cooperatives 1

89

Total

Ajuts
concedits

29

Total

sol·licituds

37
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Sumant esforços
El treball en xarxa i en col·laboració amb altres entitats és
clau per sumar esforços i multiplicar resultats.
Formem part de:

Tenim convenis amb:

▌ Coordinadora Catalana de Fundacions

▌ Ajuntament de Barcelona

▌ Junta de Govern de l’Acord Ciutadà

▌ Ajuntament de Sabadell

per una Barcelona Inclusiva de

▌ Ajuntament de Terrassa

l’Ajuntament de Barcelona

▌ ARA-COOP

▌ Comissió d’Acció i Cooperació dels
Enginyers Industrials de Catalunya

▌ ESADE
▌ FINANCOOP

▌ FETS, Finançament Ètic i Solidari

▌ Fundació Blanquerna

▌ Federació Catalana de Voluntariat

▌ Fundació Fiare

Social, dins l’àrea sectorial d’inserció
▌ FIARE, Banca Ética i Ciutadana
Fundació FIARE
▌ ECAS, Entitats Catalanes de
Acció Social
▌ XES, Xarxa d’Economia Solidària

Col·laborem amb:
▌ El grup de treball sobre pobresa del
Consell Municipal de Benestar Social
de Barcelona
▌ Servei Solidari
▌ Pompeu Consulting

▌ Fundació Heres
▌ Fundació SEIRA
▌ Fundació Universitària Martí l’Humà
▌ Xarxa CX Agrosocial-Social-Farming

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
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Premiant esforços
18a edició dels Premis Josep M. Piñol
d’Acció Solidària Contra l’Atur
El 23 de novembre va tenir lloc la 18a edició dels

(El Jurat dels Premis Josep M. Piñol està format per

Premis Josep M. Piñol. Es tracta de dos guardons,

nou reconeguts professionals de diferents sectors:

dotats amb 10.000 euros cadascun, destinats a

Oriol Romances (president d’ASCA), Pilar Mercadé i

reconèixer les millors iniciatives per a la inserció

Inma Noguera (expertes en treball social), Maravillas

laboral. Els premis tenen dues modalitats: a la

Rojo (experta en ocupació), Albert Recio (professor

iniciativa més innovadora i a la millor trajectòria, i han

de la UAB), Pere Rigau (representant del Col·legi

estat lliurats pel Sr. Àngel Font, director de Persones

Oficial d’Enginyers Industrials), Alfred Vernis (director

i Estratègia de la Fundació Bancària “la Caixa”, i pel

de la Unitat de Programes Universitaris

Sr. Oriol Romances, president de la fundació Acció

d’ESADEURL), Miquel Vila (enginyer industrial) i

Solidària Contra l’Atur.

Miquel Verdaguer (secretari del Patronat d’ASCA i
secretari del Jurat)

Guanyadors 2015
El premi a la innovació ha estat
concedit a la marca d’aliments “es
im-perfect”. Segons el Jurat, perquè
es tracta “d’un projecte que crea llocs
de treball incidint en la dignificació
de les persones que es troben en
una situació crítica i al mateix temps
sensibilitza la població en general
sobre un tema candent com és el
malbaratament d’aliments”.

Amb el suport de:

El guardó a la millor trajectòria ha
estat per a la cooperativa L’Olivera.
El Jurat explica que aquesta entitat
mereix el premi perquè “és un referent
d’integració social que combina
l’explotació d’un recurs natural com
és 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”.
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Per què ho fem?
Preguntes concretes a voluntaris i donants

Esther Amorós

Pilar Malla

Com vas conèixer Acció Solidària Contra

Com vas conèixer Acció Solidària

l’Atur?

Contra l’Atur?

Per una consulta professional que em va

Conec Acció Solidària Contra l’Atur des

fer un conegut, membre del Patronat d’ASCA.

dels seus inicis, recordo perfectament els

Què et va decidir a fer-te’n col·laboradora?

seus objectius, que es presentaven com un complement

Per una banda, perquè és una organització independent i

necessari i integrador a la funció que feien els Serveis

laica gestionada totalment per voluntaris; aquest fet fa que

Socials.

tots els recursos es destinin al seu objectiu fundacional i no

Què et va decidir a fer-te’n col·laboradora?

a altres finalitats. Per altra banda, perquè lluitar contra l’atur

Des del començament he vist Acció Solidària com un

significa lluitar contra la pobresa i contra moltes malalties, i

complement a l’acció que fan els Serveis Socials, comple-

dignificar les persones.

ment, no substitució, però sempre he valorat la seva feina

Com animaries un amic i quines raons li donaries perquè hi

perquè la veig necessària.

col·laborés?

Com animaries un amic i quines raons li donaries perquè

El voluntariat ens permet mantenir-nos actius en la societat,

hi col·laborés?

aportant coneixements i experiència a tasques d’interès

A un amic li donaria les raons que tinc jo per col·laborar-hi:

social, reforça l’autoestima i ens obra a noves experiències

una tasca necessària per obtenir una societat més justa i

i noves relacions. Animaria els amics perquè col·laboressin

solidària.

amb ASCA explicant-los que es tracta d’una fundació on
qualsevol aportació és molt valorada i on els resultats són
tangibles i quantificables.

Miquel Vila

Francesc Reventós

Com vas conèixer Acció Solidària Contra

Com vas conèixer Acció Solidària
Contra l’Atur?

l’Atur?
Vaig conèixer ASCA en una presentació que va organitzar la

Ja fa molts anys. Una persona em va explicar que

Comissió d’Acció Social del Col·legi d’Enginyers Industrials

l’activitat d’ASCA se centrava en la lluita contra l’atur fent

de Catalunya. La presentació la va fer Francesc Domingo

petits préstecs sense interès a persones que volien crear

que, aleshores, era vicepresident de la fundació.

el seu lloc de treball.

Què et va decidir a fer-te’n col·laborador?

Què et va decidir a fer-te’n col·laborador?

Estava jubilat de feia poc, disposava de temps lliure i vaig

Em va semblar molt interessant el tipus de suport que

pensar que, col·laborant amb una institució de caire social

feia ASCA per ajudar a sortir de la lacra social de l’atur.

com Acció Solidària, podia retornar una part del que la

Des del dia en què em van parlar d’ASCA vaig esdevenir

societat m’havia aportat al llarg de la meva vida.

un petit col·laborador econòmic de la fundació.

Com animaries un amic i quines raons li donaries perquè hi

Com animaries un amic i quines raons li donaries perquè

col·laborés?

hi col·laborés?

De fet ja he animat algun amic meu a col·laborar-hi amb

Explicant bé quina és la tasca que s’està fent i detallant

les mateixes raons que em van animar a mi en un moment

casos concrets que serveixin d’exemple de com si es vol

determinat.

es pot “canviar el món”.

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
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La nostra activitat en xifres
Comptes del 2015
Origen dels recursos
Retorn préstecs

606.398 €

70 %

Donacions privades

228.958 €

27 %

Subvencions públiques

14.487 €

2%

Ingressos diversos

11.199 €

1%

861.042 €

100 %

534.428 €

62 %

Ajuts puntuals sense retorn

13.856 €

2%

Insolvències dels préstecs

100.853 €

11 %

Premis Josep M. Piñol

21.873 €

3%

Despeses de personal

134.302 €

15 %

51.336 €

6%

4.394 €

1%

861.042 €

100 %

Total

Recursos aplicats
Préstecs concedits

Serveis exteriors i amortitzacions
Variació de tresoreria
Total

Els comptes de la fundació Acció Solidària Contra

amb altres ingressos, com són les entrades dels

l’Atur estan auditats per AUREN Auditors Barcelona,

col·laboradors, subvencions i altres conceptes rebuts

membre del Col·legi de Censors de Comptes de

durant l’exercici. Aquests ingressos ens permeten

Catalunya, i aprovats pel patronat el 4 d’abril de 2016.

fer front a les despeses generades per dur a terme

Estan a disposició dels col·laboradors de l’entitat. Els

la nostra activitat, com ara els ajuts a fons perdut,

diners que ens retornen les persones a qui deixem

les despeses de funcionament de la fundació i els

els préstecs serveixen per donar nous préstecs a

préstecs fallits, que es considera que no es podran

altres persones que ho necessiten. Comptem també

recuperar.
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La Roda de la Solidaritat
no s’atura mai
Els diners que es retornen es reinverteixen per a noves necessitats
15 %
11 %

27%
70 %

62%

6%

1%

3%
2%
1%

2%

D’on provenen recursos
70 %

Retorn préstecs

27 %

Donacions privades

62 %

2%

Subvencions públiques

1%

Ingressos diversos

100 %

A què es destinen els recursos

Total

Préstecs concedits

2%

Ajuts puntuals sense retorn

11 %

Insolvències dels préstecs

3%

Premis Josep M. Piñol

15 %

Despeses de personal

6%

Serveis exteriors i amortitzacions

1%

Variació de tresoreria

100 %

Total

Fons socials

Sant Cugat-Valldoreix

L’activitat dels fons socials sempre té la col·laboració

L’activitat principal del Fons Social Sant Cugat-

dels ajuntaments en què s’implanten. Els fons socials
estan gestionats per voluntaris que fan possible
l’atenció a les persones que necessiten un cop de mà.

Dades
Cornellà

Sol·licituds
resoltes

7

Import
global

5.300€

Valldoreix ha estat l’estudi i la concessió de
préstecs.
Cal agrair especialment el suport per a aquest
programa:
- Fundació Serra Santamans
- Obra Social de “la Caixa”
- Ajuntament de Sant Cugat

Dades
Sant CugatValldoreix

Import
global

Sol·licituds 204.000€
resoltes

143

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR

p. 14

Presència als mitjans
Presència als mitjans

Presència al món 2.0

Alguns dels projectes que han merescut un préstec

WEB

per crear ocupació han tingut presència als mitjans.
Entre ells destacaríem els projectes:
“es im-perfect” a:

Setmanalment s’hi han inclòs nous continguts.
Destaquem:
Al març es va crear l’apartat de premsa a la

Ràdio Barcelona

pàgina web.

La Vanguardia

El 29/10 vam estrenar una nova web per

El Punt Avui

adaptar-la a les eines actuals.

Diari del Treball

L’acumulatiu de les pàgines més visitades de
l’any 2015 són:

“Fuig Poll” a:
Catalunya Informació
La Vanguardia i TV3
“Menjador Ca la Rosa” a:
La Vanguardia
Diari del Treball
“Cervesa artesana del Baix Llobregat” a:
La Vanguardia
Per altra banda, s’han fet ressò de la nostra Fundació
o dels Premis J.M. Piñol, mitjançant entrevistes i
reportatges els següents mitjans:
RAC1
Onda Cero
Ràdio Santa Perpètua
El Punt Avui
Diari del Treball
Portal d’Economia Solidària,
El Diario.es
Xarxanet
La Vanguardia
Expansión

		

- Pàgina inici - 9.326 visites (45,37%)

		

- Préstecs sense interès - 1.666 visites (8,10%)

		

- Com ho fem - 1.481 visites (7,20%)

		

- Qui som - 1.388 visites (6,75%)

		

- Projectes reals - 1.377 visites (6,70%)

		

- Què fem - 1.369 visites (6,66%)

		

- Formulari “Vull un préstec” - 1.286 pàgines (6,26%)

XARXES SOCIALS
Tenim presència en 5 xarxes socials. L’activitat
principal es fa a Facebook i Twitter. L’objectiu es
portar visites a la web i crear una comunitat virtual.
Un 7,5% de les visites han tingut l’origen a les
xarxes.
Facebook - Tenim 1.540 seguidors i una mitjana
de 160 persones han vist cada un dels missatges
que hem publicat.
Twitter - Al juny es va deixar de publicar a
@ NoalAtur, i encara es redirigeixen els seguidors
al compte @AccioSolidària. Hi tenim 773 seguidors.
YouTube - Hi ha 12 vídeos, 11 subscriptors i s’han
fet 1.799 visualitzacions.
Google+ - Amb 18.647 visualitzacions l’any 2015.
S’hi publica cada dia.
Linkedin - Al mes de juliol ens vam donar d’alta i
hi tenim 8 seguidors.
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AJUDANT A CREAR OCUPACIÓ MEMÒRIA 2015

Reptes per al 2016
En el recorregut d’aquests anys d’intensa crisi, tot

En primer lloc, cal que ens donem a conèixer més

i que algunes veus pretenen fer veure que n’estem

del que avui podem ser coneguts. La nostra presència

sortint, Acció Solidària Contra l’Atur ha seguit en la

a les xarxes i els nostres passos decidits per estar

lluita per crear nous llocs de treball amb els nostres

presents en els mitjans ens han donat un bon impuls,

préstecs sense interès.

però no suficient. Per això es va aprovar la creació
d’una comissió amb el mandat d’explorar la nostra

La nostra entitat necessita assegurar el seu futur

realitat social i establir noves relacions amb moltes

davant de les dificultats per incrementar els seus fons

de les entitats que estan lluitant en un mateix terreny.

econòmics i seguir rebent sol·licituds de préstecs,

S’ha començat ja a caminar en aquesta direcció

amb projectes que puguin merèixer la validació de

constatant que tenim a l’abast moltes entitats que

viabilitat.

volen col·laborar amb nosaltres. Durant aquest 2016,
la comissió seguirà treballant en aquesta tasca.

Per assolir aquest dos objectius: obtenir més
col·laboracions econòmiques i més projectes, el

En segon lloc, el repte d’aconseguir més recursos

Patronat es va reunir a mitjan 2015, per reflexionar

econòmics forma part d’un dels temes que el

sobre l’entitat i formular les actuacions necessàries.

Patronat tractarà en la seva pròxima reunió del mes
d’abril, a partir d’una proposta dels directius d’articular

Les decisions del Patronat, a partir de les propostes

diverses campanyes.

dels directius de la fundació, han estat prou clares i
ambicioses.

En tercer lloc, davant del normal envelliment de
l’entitat, en la qual els anys passen per a tothom, ens
preocupa la manca de renovació generacional. En
aquest sentit, estem experimentant uns contactes
amb universitaris interessats en el nostre projecte,
els quals han començat a col·laborar en algunes
actuacions de reforç que ells han ofert.
I en l’horitzó veiem la necessitat de poder oferir
formació al sector de persones que volen emprendre
una activitat empresarial, sobretot gent jove. A
part de la col·laboració existent amb alguna de les
entitats ja especialitzades, s’ha començat a actuar
en el seguiment dels projectes finançats, com a
tasca realment formativa i molt útil.
Per tot plegat, estem molt engrescats per la presència
cada vegada més potent de voluntaris compromesos
en el nostre projecte. És evident que, tot consolidant
les nostres actuacions de sempre, els reptes del 2016
els podem contemplar amb il·lusió i optimisme.

Com pots col·laborar-hi
Com ajudar a donar feina
fent-te’n voluntari
Si tens una mica de temps i t’agradaria destinar-lo a
persones que necessiten un cop de mà, no ho dubtis.
A Acció Solidària Contra l’Atur t’esperem!

fent-hi una aportació econòmica
Pots fer la teva aportació(1) a través de la butlleta que trobaràs
a la nostra web (www.acciosolidaria.cat)
o bé amb un ingrés o transferència indicant sempre el nom,
l’adreça postal i el NIF.
• Catalunya Caixa:
ES68 2013 0021 07 0200395557
• “la Caixa”, Caixa Bank:
ES37 2100 0933 49 0200061375
• Caixa d’Enginyers:
ES25 3025 0002 42 1521652660
• O amb un xec nominatiu a:
Acció Solidària Contra l’Atur, Fundació Privada
Riera Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona. Telèfon 93 217 02 88

Acció
Solidària
Contra
l’Atur
Fundació
Privada

(1) Tots els donatius aportats a la fundació
gaudeixen de la corresponent deducció fiscal.

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

