Acció
Solidària
Contra
l’Atur
Núm.52 · 2016

Fundació privada

Treballant en xarxa
Seguint en la línia del nostre debat intern, un dels

Aquest treball en xarxa s’està simultaniejant, des

elements més rellevants és el de la necessitat

dels òrgans directius, amb la reflexió i debat

de projectar les nostres actuacions més enllà de

sobre la nostra missió i el replantejament de les

l’interior de la nostra entitat.

nostres estratègies que ens han de permetre
potenciar la nostra comunicació i arribar a

En aquest sentit, des de fa un any, ens hem estat

millorar la captació de recursos econòmics,

dedicant intensament a la recerca d’altres entitats

sobretot en aquests temps en què les ajudes

que treballen en fronts similars al nostre. Som

públiques han gairebé desaparegut.

conscients que en el nostre entorn social, lluny
de ridícules competències, cal ajuntar forces i

Malgrat que ens sentim molt reconfortats pels

obtenir sinergies que ens permetin augmentar

nostres estimats donants, necessitem consolidar

l’abast de les nostres actuacions.

i augmentar aquest col·lectiu que ens està
facilitant l’actuació que desenvolupem des de fa

Com a conseqüència d’aquesta tasca, hem

molts anys: préstecs per a l’ocupació. I aquesta

aconseguit incrementar l’establiment de diverses

ajuda ens permet actuar amb independència i

noves relacions. A les que ja teníem hi hem

responsabilitat.

afegit, per exemple: Microbank, Reempresa,
Capitalcoop, Fundació PIMEC, Servei Solidari,

Molts voluntaris continuen treballant amb

REFES. Són en total prop de la vintena d’entitats

professionalitat per mantenir, i augmentar si

i associacions de diversa índole, però que ens

cal, el flux del finançament de projectes viables.

permeten ser més visibles i eixamplar el ventall

La bandera de l’entitat ha estat sempre la lluita

de les nostres actuacions.

contra l’atur, però potser avui hem d’actualitzar
aquesta expressió de solidaritat en facilitar

I com a xarxa, seguirem treballant per fer-la més

l’ocupació dels emprenedors que ho mereixen.

potent i activa. Seguim oberts, doncs, a nous
contactes i a l’establiment de noves relacions. És
una feina que ens fa mantenir els ulls ben oberts

Signat: Miquel Verdaguer

per conèixer la realitat.
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Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
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Cooperativa Social Penedès
Fundació Mas Albornà
Bugaderia de Sant Pere de Molalta
1. Joan Lluis Climent i Jordi Soler van constituir,

un projecte més gran que el previst). En obra civil

com a socis treballadors, el 15 de febrer de 2016,

i les instal·lacions s’han invertit 57.000 euros i en

la Cooperativa Social Penedès amb l’objectiu de

maquinària (nova i de segona mà) uns altres 44.300

proporcionar inserció laboral a persones amb risc

euros. A més, Mas Albornà ha fet una instal·lació de

d’exclusió.

panells solars, per a l’aigua calenta, de 30.000 euros,
que s’estima que s’amortitzarà en set anys, amb un

2. Com a primera activitat, van decidir dedicar-se a

estalvi important en els costos de funcionament de la

la bugaderia industrial per una sèrie de raons, com

planta.

són que Joan Lluis té experiència en aquest sector1,
l’oportunitat que suposava el tancament recent de

6. Juan Lluis Climent s’ocupa de la direcció i Jordi

l’única bugaderia d’aquest tipus en la zona (a Vilobí del

Soler, de l’acció comercial i, entre tots dos, a través de

Penedès, tancada per malaltia del promotor), a més

la cooperativa creada aporten 20.000 euros. ASCA,

del convenciment de poder oferir un bon servei a la

dins del conveni establert amb SEIRA per donar

comarca amb preus competitius per la disminució dels

suport a les cooperatives, ha aportat a la cooperativa

costos de transport.

uns altres 20.000€ a retornar en cinc anys, amb un de
carència i sense interessos.

3. Tot i que, en principi, pensaven iniciar l’activitat sols,
s’ha acordat la participació de la Fundació Mas Albornà

7. Mas Albornà ha invertit una xifra semblant i posa a

que: col·labora en la inversió del projecte, lloga una

disposició del projecte la tresoreria necessària per al

nau de 400 m2 (la meitat de la que té en propietat al

seu funcionament. ASCA ha fet un préstec addicional

Polígon Sant Pere Molalta), aporta personal format i,

sense interessos de 20.000 euros a la Fundació Mas

sobretot, el valor que representa la participació d’una

Albornà, a retornar en tres anys, lligats al projecte de la

entitat tan reconeguda a la comarca.

bugaderia.

4. L’acord establert és de constituir, entre la

8. La bugaderia donarà feina, de entrada, a jornada

Cooperativa i la Fundació, una empresa d’inserció

total i parcial, a vuit persones.

al 50%, que serà gestionada per Climent i Soler.
Inicialment, i durant un període de dos o tres anys,

9. La instal·lació ja esta funcionant i està programat

funcionaran amb un acord de col·laboració2. Passat

per a començaments del proper mes d’octubre un acte

aquest temps, formalitzaran l’empresa d’inserció3.

oficial d’inauguració.

5. 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

1

Ha treballat 8 anys a Formació i Treball, entre altres temes, en bugaderia industrial
El funcionament administratiu, de prevenció de riscos laborals, de protecció de dades,
procediments de manteniment, sistemes de gestió ISO de qualitat i medi ambient seran
coberts i gestionats com els altres serveis de la Fundació Mas Albornà.
3 Els tràmits amb la Generalitat d’acords entre fundacions són mes àgils amb experiència
prèvia.
2

Un sabater al barri de
Gracia

ajudant. Però no vol fer aquesta renovació fins que hagi

Marco, natural d’Uruguai, ha

pensar com tirar endavant. La necessitat de treballar i

viscut des de petit envoltat

no trobar feina ens obliga a fer un estudi de nosaltres

de rellotges, el seu pare

mateixos, a conèixer-nos, a intentar veure on són els

tenia un taller de rellotgeria.

nostres propis recursos.

cancel·lat els préstecs que té pendents.
La creativitat i el treball fet per un mateix pot ser una
bona resposta a l’atur. La crisi ha obligat a la gent a

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

L’aventura de The origen

es reparaven tants rellotges.

A vegades una situació d’atur de

Va estar treballant durant un temps a l’hostaleria,

llarga durada dóna pas a la

concretament a la recepció d’hotel, ja que li agrada

imaginació. Això és el que

treballar de cara al públic. Va venir a Barcelona i va

li va passar a Sergio, un

continuar treballant en el món de l’hostaleria, però no

noi que portava gairebé

va trobar estabilitat laboral.

tres anys a l’atur

Fa un temps va conèixer el Sr. Nelson, un sabater

després del seu últim

també uruguaià instal·lat a Barcelona que estava a

treball.

punt de jubilar-se, que li va oferir ensenyar-li l’ofici. Al

Tot va començar amb un

principi Marco no hi tenia gaire interès, però a causa

regal de la seva dona. Li va

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.
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 li ha deixat un préstec de 7.000 € per
poder portar a terme aquest projecte.
Calzados Hidalgo, que és com es diu la iniciativa,
funciona a ple rendiment, tant és així que Marco 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

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 petit préstec 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. La seva pàgina web, per si la voleu consultar,
és www.camisetastheorigen.com.

DADES SORTIDES DE GENER - JUNY 2016
PRÉSTECS SENSE INTERÈS
▌ Préstecs per autoocupació:

▌ Ajuts a processos d’inserció laboral:

Préstecs a 14 projectes				

Ajuts a 15 sol·licituds

Llocs de treball generats o consolidats: 22

Llocs de treball: 15

10.443,27€

88.228,76€
▌ Préstecs Fons Social San Cugat:
81 sol·licituds

▌ Préstecs per a entitats a curt i

118.300,00€

a llarg termini:
Préstecs a 2 projectes				
Llocs de treball generats o consolidats: 10

▌ Préstecs a cooperatives:
Préstec a 1 projecte

25.000,00€

Llocs de treball generats o
consolidats: 6 		

IMPORT TOTAL DELS PROGRAMES		

20.000,00€

261.972,03 €

PREMIS PIÑOL

Convoquem la 19a edició
dels Premis al Foment de l’Ocupació
JOSEP M.PIÑOL
PREMI A LA MILLOR INICIATIVA INNOVADORA CONTRA L’ATUR amb 10.000€
PREMI A LA TRAJECTÒRIA EN FAVOR DE L’OCUPACIÓ LABORAL amb 10.000€

Lliurament de premis el 30 de novembre de 2016 al Palau Macaya a les 19 hores

Amb el suport de

