MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016

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

Concedit 3.405 préstecs,
per un import total 9.507.426 €.
Creat 7.996 llocs de treball.
Aquestes xifres inclouen el Fons Social
Valldoreix.

Sant Cugat-

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

A la fundació Acció Solidària Contra l’Atur hem
tingut un 2016 ple de canvis, de nous camins
que comencem a descobrir, de nous companys
i companyes que aboquen els seus coneixements i el seu temps a la fundació... i també ha
estat l’any dels projectes. I és que, durant el
2016, ens n’han arribat fins a 146 a través de la
nostra web i de les diferents institucions amb
les quals tenim vincles de col·laboració.
Perquè això sigui possible, a la fundació tenim
una xarxa virtual que ens dóna a conèixer arreu
i també un equip professional, format per assalariats i voluntaris, que s’ocupa de rebre els emprenedors, d’analitzar els seus projectes i valorar-ne la viabilitat. Per a nosaltres és tan valuós
concedir un préstec per fer realitat una iniciativa
d’ocupació com denegar-la o proposar modificacions per fer-la millor.
Després de tot el procés de revisió, d’anàlisi
dels projectes i de concessió dels préstecs als
emprenedors, arriba l’hora de la veritat i, aquella idea, aquell desig i necessitat de guanyar-se
la vida esdevé una realitat. Malgrat els esforços
per minimitzar els riscos i garantir que la proposta d’ocupació pugui tirar endavant, ens trobem que perdem algun llençol en cada bugada.
És per això que per a nosaltres és de vital importància garantir l’entrada de recursos a la

fundació i poder fer front així a aquests llençols
perduts.
La realitat que vivim, doncs, ens obliga a ser flexibles i imaginatius per cercar els recursos que ens
calen per fer la nostra tasca. Evidentment, en devem a aquells que, any rere any, de forma anònima i generosa, ens fan la seva aportació i, des
d’aquí, els volem agrair la seva constància i la seva fidelitat. Però els nous temps també ens enfoquen cap a cercar col·laboracions o convenis amb
les corporacions locals, entitats financeres o privades davant les quals ens avalen més de 35 anys
de trajectòria en l’àmbit de la creació d’ocupació.
Seguirem treballant amb el convenciment que ajudem a dignificar les persones que volen fer realitat
els seus projectes i que no poden fer-ho a través
de les línies de crèdit tradicionals. I ho volem fer
amb el rigor i la transparència que tanta falta fan a
aquest nostre país.
Oriol Romances

(P.S. El nostre record per a Josep Puyol, voluntari
de la fundació. Tots et trobarem a faltar.)
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Qui som?
Patronat
MEMBRES DEL PATRONAT

VOCALS

President: Oriol Romances Vidal
Enginyer tècnic

Josep Bigordà Montmany
Parròquia de Nostra Sra. del Pi

Josep Martí Gómez
Periodista

Vicepresident: Josep M. Trullàs Graells
Empresari

Lluís Duch Álvarez
Monjo Abadia de Montserrat

Pilar Mercadé Nubiola
Experta en treball social

Vicepresidenta: Inma Noguera Tusquets
Treballadora social

Ramón Escamilla Montlleó
Enginyer químic

Secretari: Miquel Verdaguer Montés
Advocat i economista

Ignasi Farreres Bochaca
President del Centre d’Estudis
Econòmics i Socials

M. Inmaculada Naranjo Cruces
Ordre Companyia de Maria

Tresorer: Lluís Colom Farré
Professor mercantil

Ramón García Gay
Professor d’ESADE
Josep M. Gasch Riudor
Advocat
Miquel Gibert Chevalier
Enginyer
Maria Antònia Gili Marquès
Responsable del fons social de Sant
Cugat
Fèlix Gómez Liarte
Informàtic

Anna M. Oliveras Saurina
Congregació Hospitalàries de
la Santa Creu
Gil Parés i Casellas
Caputxins de Catalunya
Jordi Porta Ribalta
Llicenciat en Filosofia
Francesc Raventós Torras
Economista
Lluís Recolons Arquer
Jesuïtes de Catalunya
Miquel Vila Despujol
Enginyer industrial

Joan Majó Cruzate
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

Josep M. Trullàs Graells

Oriol Romances Vidal

Pilar Mercadé Nubiola

Miquel Verdaguer Montés

Miquel Verdaguer Montés

Inma Noguera Tusquets

Miquel Vila Despujol

Miquel Vila Despujol

Jordi Ollé Recort

Voluntaris

Donants

Contractats

En total 38, que aporten

296 que amb les seves

3 treballadores que

tot el seu saber i experiència

aportacions fan possible

s’encarreguen de

amb una dedicació

que es pugui portar a terme

la gestió del dia a dia

continuada.

la missió d’Acció Solidària

de l’entitat.

Contra l’Atur.
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Missió: Ajudar a
crear ocupació
prioritzant els
col·lectius més
vulnerables

Equip d’experts voluntaris encarregat de l’estudi de projectes que ens arriben setmanalment per tal d’acomplir la nostra missió.

Visió: Aconseguir una societat on tothom tingui
accés a una vida digna mitjançant el treball.
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Què fem?
Combatem l’atur ajudant a crear nous llocs de treball
Préstecs per crear ocupació: dos dels projectes realitzats
Un préstec sense interès per a una cooperativa i per a una entitat
La Bugaderia és una iniciativa de base social,
creada entre la Cooperativa Social Penedès i la
Fundació Mas Albornà.
Ocupa 300 m2 d’una nau, propietat de Mas Albornà, dins del Polígon Sant Pere de Molanta,
en el terme municipal d’Olèrdola, a tocar de Vilafranca del Penedès.
La iniciativa respon a una necessitat de la comarca oferint serveis de bugaderia tant per a
hostaleria (restaurants,
hotels, allotjaments rurals, col·lectivitats) com
per a empreses i particulars.
El projecte crea oportunitats laborals a persones amb discapacitat i
dificultats
especials.
Inicialment preveu donar feina, a temps total
i parcial, a 9 persones,
que poden arribar a ser
15 en el futur. El territori, a traves de La Bugaderia, s’enriqueix amb un projecte social i responsable que posa de manifest les sinergies existents i l’emprenedoria entre organitzacions socials..
L’entitat neix oferint una capacitat inicial de gestió de 2.000 kg/dia de roba per a hostaleria i empreses (capacitat que no hi havia a la comarca),
millorant així la qualitat de l’oferta i competitivitat

La Bugaderia disposa d’una nova i moderna instal·lació, en la part alta de la categoria de grandària mitjana d’aquest tipus d’activitat. Disposa
de maquinària de darrera generació i amb capacitat de créixer d’acord amb l’increment d’activitat que es vagi produint en el futur. S’ha fet una
clara aposta per la cura del medi ambient en el
tractament d’aigua i residus i en la utilització de
plaques solars per a l’escalfament de l’aigua.
S’han introduït processos avançats, com són el
seguiment de qualitat
i de traçabilitat de les
peces de roba tractades, a traves de xips
(seguiment
RFID).
Aquest projecte reuneix tres condicions
que el fan singular en
la seva categoria: la
proximitat, la professionalitat del servei i el
projecte social que hi
ha al darrere.
Acció Solidaria Contra l’Atur ha prestat a la Cooperativa Social Penedès 20.000 euros sense interessos per a aquesta instal·lació (la previsió
d’inversió inicial superava els 100.000 euros)
dins de l’acord que té subscrit amb la Fundació
SEIRA per al finançament de joves cooperatives.
La nostra fundació ha prestat uns altres 20.000
euros, també sense interessos, a la Fundació
Mas Albornà per a les seves necessitats de finançament.
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Ajut per a una iniciativa d’autoocupació
Gabriel Cristancho, de Santa Perpètua de
Mogoda, és a l’atur i ha treballat en diversos
sectors, entre ells el de la ferreteria.
Contacta amb Reempresa per adquirir la ferreteria Olivé, a Santa Perpètua de Mogoda,
que es traspassa per jubilació del propietari.
Des de Reeempresa el deriven a Acció Solidària Contra l’Atur que estudia la viabilitat del
projecte, l’aprova, i concedeix a Gabriel Cristancho un préstec sense interès de 15.000 €.
L’objectiu de Cristancho és sortir de l’atur i
autoocupar-se, i preveu, en un futur pròxim,
crear dos llocs de treball. La ferreteria està
situada en un local de 100 m2 i ven al detall
productes de bricolatge i eines de jardineria.

Ajuts a processos d’inserció laboral:
un dels projectes realitzats
Un cop de mà
De la mà de la treballadora social de l’Ajuntament de Gelida ens va arribar el cas d’un senyor de més de 50 anys que es va quedar sense feina amb els consegüents deutes de lloguer. Va aconseguir eixugar aquests deutes
treballant a l’empresa del propietari del pis. Els
va anar pagant amb una part del salari i, quan
va acabar, el propietari el va fer fora de l’empresa.
Sempre havia treballat en l’àmbit de la construcció, però a causa de la impossibilitat de trobar feina s’ha format i ha començat a treballar
en la venda ambulant de restauració (ofereix
entrepans i begudes). Per poder continuar i ampliar l’àrea geogràfica de treball, necessita reparar el vehicle que té per desplaçar-se.

Així podrà redreçar la seva situació econòmica que
és molt precària.
La treballadora social de Gelida valora el nivell laboral d’aquesta persona, ja que ha realitzat diferents cursos de formació i té permisos per treballar.
A més, és una persona positiva i molt il·lusionada a
tirar endavant la feina de venedor ambulant, que li
pot generar ingressos suficients per subsistir.
Per pagar la reparació del cotxe, Acció Solidària
Contra l’Atur li concedeix un ajut a processos d’inserció laboral de 500 €. Esperem que amb aquest
préstec pugui desenvolupar la seva feina i estabilitzar la seva situació econòmica.
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Com ho fem?
Amb donacions privades, retorn de préstecs i subvencions
Financem projectes viables que creïn ocupació. Ho fem amb els recursos que provenen de tres fonts:
dels diners que retornen les persones a les quals hem concedit préstecs, de donacions privades altruistes
i, en menor mesura, d’ingressos procedents de subvencions.
També facilitem eines a les persones en situació d’atur perquè es puguin inserir laboralment.
Per a la fundació és tan valuós concedir un préstec com denegar-lo si el projecte no és viable econòmicament, evitant amb aquesta decisió importants perjudicis a l’emprenedor.

Préstecs per crear ocupació:
1. Es rep i s’examina el projecte per veure si s’ajusta als criteris de la fundació i si aporta la
documentació necessària.
2. El projecte acceptat es presenta a l’equip de
voluntaris encarregat dels projectes i se li assigna un tutor per estudiar-lo en profunditat i
veure la seva viabilitat.
3. El tutor presenta les conclusions a l’equip encarregat dels projectes per a la seva avaluació.
4. Aprovació o denegació del projecte per consens de l’equip.
5. Si s’aprova el projecte: tutoria i seguiment.

Total
préstecs
concedits
181

Ajuts a processos d’inserció
laboral:
1. La sol·licitud del préstec ha de ser presentada
per una treballadora social adjuntant tota la
informació complementària que calgui.
2. Un comitè tècnic valora la sol·licitud.
3. Aprovació o denegació de l’ajut.
4. Si s’aprova: tutoria i seguiment.

Total
sol·licituds
274

Total
ajuts
concedits
20

Autoocupació 27
Cooperatives 1
Entitats a llarg termini 3
Entitats a curt termini 2
Necessitats puntuals (1) 148

(1) Fons Social Sant Cugat—Valldoreix

Total
sol·licituds
20
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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:



Ajuntament de Badalona



Ajuntament de Barcelona



Ajuntament de Parets



Ajuntament de Polinyà



Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda



Ajuntament de Terrassa



ARA-COOP



CECOT-Reempresa



ESADE



FINANCOOP



Fundació Blanquerna

 Taula del Tercer Sector



Fundació FIARE

 XES, Xarxa d'Economia Solidària



Fundació HERES



Fundació SEIRA



MicroBank



PIMEC



Xarxa CX Agrosocial-Social-Farming



Comissió d'Acció i Cooperació dels Enginyers
Industrials de Catalunya

Tenim convenis amb:



Coordinadora Catalana de Fundacions



ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social



Federació Catalana de Voluntariat Social



FETS, Finançament Ètic i Solidari



FIARE, Banca Ètica i Ciutadana



Junta de Govern de l'Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva de l'Ajuntament de Barcelona



REFAS, Red de Finanzas Alternativas y
Solidaria

Col·laborem amb:


Barcelona Activa



Creu Roja



Pompeu Consulting



SECOT, voluntariat sènior d'assessorament
empresarial



Servei Solidari



Serveis tècnics de Promoció Econòmica de
diversos ajuntaments i consells comarcals



Voluntaris de la Fundació BBVA
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Premiant esforços
19a edició dels Premis Josep Maria Piñol
El 30 de novembre 2016 va tenir lloc al Palau
Macaya de Barcelona la 19a edició dels Premis Josep Maria Piñol. Es tracta de dos guardons, dotat cadascun amb 10.000 euros, que
reconeixen les millors iniciatives per a l’ocupació. Tenen dues modalitats: per a la iniciativa més innovadora i per a la millor trajectòria.
Van estar lliurats pel Sr. Àngel Font, director
de Persones i Estratègia de la Fundació Bancària “La Caixa”, i pel Sr. Oriol Romances,
president de la nostra fundació. En l’acte, el
Sr. Joan Majó, enginyer industrial i exministre, va pronunciar la conferencia
“ Contra la desigualtat: regular el mercat o
redistribuir la renda?”.

Premi a la Innovació
2016

El jurat dels Premis Piñol 2016 va estar format per nou reconeguts professionals de diferents sectors: Oriol Romances (president
d’Acció Solidària Contra l’Atur), Pilar Mercadé
i Inma Noguera (expertes en treball social),
Maravillas Rojo (experta en ocupació), Albert
Recio (professor de la UAB), Pere Rigau
(representant del Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials), Alfred Vernis (director de la Unitat
de Programes Universitaris d’ESADEURL),
Miquel Vila (enginyer industrial) i Miquel Verdaguer (secretari del Patronat d’Acció Solidària Contra l’Atur i secretari del Jurat)

Premi a la a la millor trajectòria
2016

El premi a la innovació ha estat concedit a
Central Parc del Baix Llobregat, SCCL, pel
seu projecte CENTRAL PARC Verdures solidàries i sostenibles “made in” Sant Boi.
El premi recau en una entitat que aborda principalment dues problemàtiques del municipi:
l’augment de persones en situació de vulnerabilitat, en risc o situació d’exclusió social, i l’abandonament de terrenys agrícoles. S’ha valorat la sostenibilitat, la cura i
el respecte del
medi ambient,
juntament amb
una educació
sobre nutrició.

Amb el suport de:

El premi a la millor trajectòria 2016 ha estat
per a la Fundació Adsis. Amb una trajectòria
de 50 anys aquesta fundació es dedica als
joves i a la seva integració laboral a Barcelona. Treballa de forma integral amb programes
per a totes les etapes de la vida i amb especial força entre els 16 i els
30 anys. La lluita de
l’entitat està orientada a
fer de la solidaritat un
valor viu en tota l’organització i crear xarxa
amb les famílies, els veïns, els centres educatius, altres entitats socials i les empreses.
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Per què ho fem?
Preguntes a voluntaris, donants i beneficiaris
Mireia Franch - Beneficiària

Inmaculada Naranjo - Donant

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?

Va ser als anys 90. Quan vaig començar a treballar professionalment al
Col·lectiu Ronda, a l’àrea d’economia social, acompanyant projectes cooperatius. Alguns d’ells necessitaven finançament i Acció Solidària contra l’Atur
era un recurs. En el moment que ens plantegem
posar en marxa SAMBUCUS (Cooperativa AgroGastronòmica Social), vam acudir a la fundació,
buscàvem el que nosaltres dèiem “finançament
amic”.

La vaig conèixer per mitjà de la Institució religiosa “Compañía de María”
a la qual pertanyo i que ha format part del patronat
des de l’inici de la fundació. També, quan vaig viure
a Barcelona, mitjançant els opuscles i memòries que
arribaven a les nostres comunitats.

Què t’ha permès el préstec de la nostra fundació?
Ens ha permès, juntament amb altres iniciatives que
també considerem “finançament amic”, posar en
marxa SAMBUCUS i començar l’activitat: les primeres inversions i fer front a la tresoreria del primer
any.

Per què creus que és important realitzar donatius a la nostra fundació?
Crec que és important realitzar donatius a Acció Solidària Contra l’Atur perquè l’atur continua sent una
de les xacres més significatives de la nostra societat. La tasca que realitza vol promoure de forma activa la creació de llocs de treball afavorint el desenvolupament dels ciutadans i contribuint també a una
més gran justícia social.

Jordi Ollé—Voluntari

Josep Edo—Voluntari

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?

Vaig conèixer Acció Solidària Contra
l’Atur a la dècada dels 80, durant la
primera crisis econòmica després de la dictadura,
mitjançant en Joan N. García-Nieto, un dels seus
impulsors. Era un projecte molt innovador en aquell
temps, ja que volia donar una solució a les persones
que
quedaven
excloses
del
món
laboral, mentre l'Administració no donava solucions.

Vaig conèixer la fundació en reunions
d’entitats d’economia social, on la
fundació representava una forma innovadora de solidaritat i auto-ajuda per aconseguir crear llocs de
treball.

Per què ofereixes el teu temps i els teus coneixements a la nostra fundació?
Perquè agraeixo a la societat que durant molts anys
m’hagi donat diferents possibilitats de creixement i
ara penso que puc col·laborar ajudant altres persones.

Per què ofereixes el teu temps i els teus coneixements a la nostra fundació?
Perquè, a més d’ajudar les persones a preservar la seva dignitat i garantir la seva integració social, difon valors ètics i d’auto-ajuda, contribuint a la cerca d’alternatives a una economia en la qual els valors són freqüentment oblidats. Considero que és una organització exemplar, de participació en la transformació social, on
col·laboren bons professionals que practiquen un voluntariat generós, actiu, participatiu i responsable. És un
bon exemple de gestió eficient dels recursos solidaris.
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Dades econòmiques
Pèrdues i guanys
2015

2016

14.500 €

20.800 €

229.000 €

217.700 €

11.100 €

13.600 €

254.600 €

252.100 €

134.200 €

102.300 €

Serveis exteriors

48.100 €

46.000 €

Premi Piñol

21.900 €

22.200 €

Altres despeses

13.800 €

800 €

218.000 €

171.300 €

3.200 €

5.700 €

100.900 €

92.900 €

TOTAL PROVISIONS

104.100 €

98.600 €

RESULTAT

-67.500 €

-17.800 €

Subvencions
Donacions
Ingressos diversos

TOTAL INGRESSOS
Personal

TOTAL DESPESES
Amortitzacions
Provisions préstecs incobrables

Els comptes de la fundació Acció Solidària Contra l’Atur estan auditats per AUREN Auditors Barcelona, membre del
Col·legi de Censors de Comptes de Catalunya. Estan a disposició dels
col·laboradors de l’entitat. Els diners
que ens retornen les persones a qui deixem els préstecs serveixen per donar
nous préstecs a altres persones que ho
necessiten. Comptem també amb altres

ingressos, com són les aportacions dels
col·laboradors, subvencions i altres conceptes rebuts durant l’exercici. Aquests
ingressos ens permeten fer front a les
despeses generades per dur a terme la
nostra activitat, com ara els ajuts a
fons perdut, les despeses de funcionament de la fundació i els préstecs fallits,
considerats no recuperables.
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La Roda de la Solidaritat
Els diners que es retornen es reinverteixen per a noves necessitats
Origen dels fons
Subvencions

2015

2016

14.500 €

20.800 €

3%

229.000 €

217.700 €

26%

Ingressos diversos

11.100 €

13.600 €

2%

Retorn de préstecs

606.500 €

553.700 €

67%

Variació de tresoreria

N/A

21.600 €

3%

TOTAL DESPESES

861.100 €

827.400 €

100 %

Aplicació dels fons

2015

Donacions

Préstecs concedits

2016

548.300 €

557.500 €

67%

21.900 €

22.200 €

3%

Insolvències dels préstecs

100.900 €

92.900 €

11%

Personal

134.300 €

102.300 €

12%

51.300 €

52.500 €

6%

Variació de tresoreria

4.400 €

N/A

N/A

TOTAL DESPESES

861.100 €

827.400 €

100%

Premi Piñol

Serveis exteriors i amortitzacions

Origen dels fons 2016

Aplicació dels fons 2016
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Presència als mitjans
Tant la fundació com molts dels projectes realitzats gràcies als nostres préstecs han estat protagonistes als mitjans de comunicació, entre d’altres a :

Diaris

Ràdio



La Vanguardia - 4 desembre 2016 (Premis JM
Piñol)



Badalona - 31 octubre 2016 - Entrevista al president d’ASCA



Xarxanet - 1 desembre 2016 (Premis JM Piñol)





Regió 7 - 27 novembre 2016 (Projecte Moltacte)

RAC1 - 26 juliol 2016 - Entrevista projecte Renoviart



El 9 Nou - 11 novembre 2016 (Projecte a Parets)





La Vanguardia - 16 octubre 2016 (Fundació ASCA)

Cadena SER - 29 febrer 2016 - Entrevista projecte Plancton



Expansión - 19 maig 2016 (Fundació ASCA)

Televisió



ABC - 19 maig 2016 (Fundació ASCA)



Badalona - 26 octubre 2016 - Entrevista a ASCA



La Vanguardia - 28 febrer 2016 (Projecte Plancton)



8TV - 6 juny 2016 - Projecte Renoviart

WEB

Xarxes socials

Setmanalment hem penjat a la nostra web nous continguts. Destaquem que:

Tenim presència en 5 xarxes socials. L’activitat principal es fa a Facebook, Twitter i Linkedin.



El 1r trimestre vam incloure a la nostra web els
projectes d’ajuts a processos d’inserció laboral.



Hem creat a Viquipèdia una entrada per a Acció
Solidària Contra l’Atur i una altra de Josep M. Piñol.

L’objectiu és tenir més visibilitat, crear una comunitat
i portar més visites a la pàgina web. Un 7,3% de les
visites a la web provenen de les xarxes.

Durant el 2016 a la pàgina web hi ha hagut un
12,35% més de visites amb relació a l’any anterior,
hem passat de 10.785 a 12.117 visites.
L’acumulatiu de les pàgines més vistes de l’any 2016
són (en cada visita s’han vist 2,36 pàgines):


Inici - 6.639 visites (37,55%)



Préstecs sense interès - 2.542 visites (14,38%)



Projectes reals - 1.931 visites (10,92%)



Vull un préstec - 1.715 visites (9,70%)



Qui som - 1.143 visites (6,46%)



Premis Piñol - 984 visites (5,56%)



Facebook – Tenim 1.648 seguidors i una mitjana
de 302 persones han vist cada un dels missatges
que hem publicat durant l’any.



Twitter – Actualment tenim 995 seguidors i els
missatges han tingut un total de 117.499 impressions.



Linkedin – Hi tenim 25 seguidors i una mitjana
de 501 impressions/mes.



YouTube – S’ha penjat un vídeo nou dels Premis
Piñol. Actualment hi ha 13 vídeos, 13 subscriptors i en total s’han fet 1.915 visualitzacions.



Google + - S’hi publica cada dia per tenir un posicionament millor.

AJUDANT A CREAR OCUPACIÓ - MEMÒRIA 2016
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Reptes per al 2017
Començant amb un breu repàs dels reptes
del 2016, el resum de la nostra presència
als mitjans de la pàgina anterior constata
un increment amb relació al 2015.
En l’objectiu d’increment de recursos econòmics, la millora en subvencions públiques no ha compensat la pèrdua de donacions privades, quedant la xifra total d’ingressos lleugerament per sota de la del
2015
S’han fet progressos en la renovació generacional i cal continuar insistint.
Finalment, el 2016 s’ha constituït la Comissió de seguiment dels projectes finançats
amb l’objectiu de verificar l’aplicació del
préstec i l’evolució del negoci.
Referent al 2017, el primer repte continua
sent millorar els ingressos de la fundació
especialment en el capítol de donacions
privades. Amb aquest objectiu el Patronat,
en la reunió del mes de novembre passat,
va aprovar la proposta dels òrgans executius de professionalitzar la captació de recursos econòmics amb la col·laboració externa d’experts en comunicació i implantació de plans d’actuació concrets.
Com a resultat del contracte de
col·laboració signat, a finals d’abril es disposarà del Pla de Comunicació i proposta
de material promocional i eines per a la implantació de les accions de captació de
fons.

Un segon repte serà el desenvolupament
del Conveni amb l’Ajuntament de Badalona per a la implementació d’un programa de promoció activa de l’ocupació a
Badalona. Per portar-lo a terme Acció Solidària Contra l’Atur, actuant com a entitat
col·laboradora, rebrà de l’Ajuntament de
Badalona una aportació econòmica per a
la concessió de préstecs sense interessos i per a projectes empresarials que
exerceixin la seva activitat al municipi de
Badalona.
Aquesta col·laboració és una iniciativa innovadora que esperem que es podrà replicar amb altres ajuntaments.
Per acabar, aquest any pensem fer actuacions per potenciar la petició d’ajudes per a
iniciatives gestionades per cooperatives i
entitats.
El fet que la fundació compti amb un ampli grup de voluntaris i professionals amb
molta experiència en l’avaluació de la viabilitat dels projectes, i també amb una potent i eficient eina informàtica per a la
gestió dels préstecs concedits, ens fa ser
optimistes que aconseguirem assolir els
reptes que ens hem proposat.

Consell Executiu

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 http://
www.acciosolidaria.cat, o bé amb un ingrés o transferència indicant sempre el nom, l’adreça postal i el NIF.

•

BBVA: ES60 0182 0205 9702 0156 0867

• “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

(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

