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Units per fomentar
el treball digne
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ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR

Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva feina el 1981 amb la concessió de préstecs
sense interessos a persones i col·lectius desfavorits. Trenta-sis anys després, la seva tasca segueix sent molt necessària: ajudar a crear treball digne per fer una societat millor.

Import ajudes acumulades des de
constitució d'ASCA - M€

Llocs de treball creats acumulats des de
constitució d'ASCA
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Aquestes xifres reflecteixen l’activitat total acumulada de tots els programes de la Fundació.

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 Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) demostrem que és possible i viable crear llocs de treball
de qualitat i dignes, en contraposició a un mercat
laboral que, cada cop més, precaritza els treballadors.
La dedicació, el treball constant i la generositat de
treballadores, voluntaris i donants fan possible que
els projectes de les persones, entitats i cooperatives esdevinguin realitats, essent aquesta la nostra
principal raó de ser.
Enguany, un dels objectius d’ASCA ha estat millorar l’aspecte comunicatiu per poder explicar millor
la nostra tasca i arribar a més donants. Amb
aquest objectiu, hem començat a implantar un pla
de comunicació elaborat gràcies al treball de dues
assessores externes. També vàrem determinar la
necessitat de comptar amb una persona responsable de la captació de recursos i amb aquesta finalitat hem iniciat ja el procés de cerca.
Aquest 2017 també hem acabat d’implantar amb
èxit un programa informàtic fet a mida per optimitzar i millorar la gestió de les dades que generem.
Una de les fites més rellevants de l’any ha estat
el conveni amb l’Ajuntament de Badalona. Amb
aquest acord hem gestionat un pressupost de
270.000 € per impulsar projectes d’ ocupació
per als badalonins. Aquesta ha estat la primera
vegada que hem gestionat directament recursos
públics, per tant, aquest és un nou camí que esperem segueixin altres ajuntaments.

Aquest conveni ens permet gestionar préstecs
sense interessos a projectes de joves emprenedors per un valor de 35.000 €. Ja n’estem avaluant
els primers projectes.
Amb aquesta Memòria us presentem en detall les
dades de gestió de 2017, però us voldríem avançar dues xifres d’especial rellevància: els 133 projectes que hem rebut aquest any, avaluats amb
rigorositat pels nostres assessors voluntaris, i dels
quals 47 han estat finançats per la nostra fundació.
Cal destacar que ens hem esmerçat a millorar els
projectes que hem denegat cercant altres vies de
finançament, proposant canvis i modificant enfocaments, ja que entenem que això també forma part
de l’essència d’Acció Solidària Contra l’Atur.
Finalment, volem manifestar la nostra voluntat de
comprendre el món en què vivim, i adaptar-nos-hi
per poder seguir acomplint el nostre objectiu
principal, que no ha canviat gens des de l’any
1981: facilitar l’accés a la feina digna posant a disposició els nostres recursos, tant econòmics com
humans. Gràcies de tot cor per la vostra implicació, generositat i professionalitat, que fan possible
que aquest objectiu s’acompleixi any rere any.
Gràcies i endavant
Oriol Romances

També hem d’esmentar el conveni amb la Fundació de la Caixa d’Enginyers.
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Qui som?
Patronat
MEMBRES DEL PATRONAT

VOCALS

President: Oriol Romances Vidal

Josep Bigordà Montmany

Josep Martí Gómez

Enginyer Tècnic

Parròquia de Nostra Sra. del Pi

Periodista

Vicepresident: Miquel Vila Despujol

Joan Cuatrecasas Serra

Pilar Mercadé Nubiola

Enginyer Industrial

Professor Mercantil

Experta en Treball Social

Vicepresidenta: Inma Noguera Tusquets

Lluís Duch Álvarez

M. Inmaculada Naranjo Cruces

Treballadora Social

Monjo Abadia de Montserrat

Ordre Companyia de Maria

Secretari: Miquel Verdaguer Montés

Ramón Escamilla Montlleó

Anna M. Oliveras Saurina

Llicenciat en Dret i Economista d’Empresa

Enginyer Químic

Tresorer: Lluís Colom Farré

Ignasi Farreres Bochaca

Congregació Hospitalàries de la Santa
Creu

Professor Mercantil

President del Centre d’Estudis
Econòmics i Socials

Gil Parés i Casellas

Ramón García Gay

Jordi Porta Ribalta

Professor d’ESADE

Llicenciat en Filosofia

Josep M. Gasch Riudor

Francesc Raventós Torras

Advocat

Economista

Miquel Gibert Chevalier
Enginyer Industrial

Lluís Recolons Arquer
Jesuïtes de Catalunya

Fèlix Gòmez Liarte

Josep M. Trullàs Graells

Informàtic

Caputxins de Catalunya

Empresari

Joan Majó Cruzate
Enginyer Industrial

Consell Executiu

Consell Directiu
Lluís Colom Farré

Jordi Ollé Recort

Miquel Gibert Chevalier

Joan Cuatrecasas Serra

Francesc Raventós Torras

Inma Noguera Tusquets

Josep M. Gasch Riudor

Oriol Romances Vidal

Oriol Romances Vidal

Miquel Gibert Chevalier

Josep M. Trullàs Graells

Miquel Verdaguer Montés

Pilar Mercadé Nubiola

Miquel Verdaguer Montés

Miquel Vila Despujol

Inma Noguera Tusquets

Miquel Vila Despujol

Voluntaris

Donants

Contractats

En total 38 persones, que aporten

283 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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Una entitat
transparent sense
ànim de lucre
formada per
persones implicades

La societat creix en
desigualtat i treball
precari
Situació

Qui
som

Donem préstecs
sense interessos a
cooperatives,
empreses i autònoms

Missió: Ajudar a

Què fem

crear ocupació
prioritzant els
col·lectius més
vulnerables

Per posar en marxa
projectes viables que
creïn treball digne
Per què

Visió: Actuem en el present per un futur millor:
una societat on tothom tingui una vida digna
mitjançant el treball.
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Què fem?
Combatem l'atur amb crèdits sense interessos
Préstecs per crear ocupació: dos projectes realitzats
UNA COOPERATIVA D’ASSESSORAMENT MEDIAMBIENTAL
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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PRÉSTEC DE 24.000 € SENSE INTERESSOS PER 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.

Ajuts a processos d’inserció laboral
UN COP DE MÀ PER A UN GRUP DE JOVES
L'Associació Ameba de Barcelona
par-se aquest any 2017 a la nostra
per demanar-nos ajuda amb l’objectiu
portar a terme el Festival de Música
Urbana que organitzen.

va aprofundació
de poder
i Cultura

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.
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Com ho fem?
Amb donacions privades, retorn de préstecs, convenis i
subvencions
Financem projectes viables que creïn ocupació. Ho fem amb els recursos que provenen de quatre fonts:
dels diners que retornen les persones a les quals hem concedit préstecs, de convenis amb ajuntaments i
entitats, de donacions privades altruistes i, en menor mesura, d’ingressos procedents de subvencions.
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.

SOL·LICITUDS PRÉSTECS A ASCA: 133

Préstecs concedits: 47
Protocols d’actuació
1. Es rep i s’examina el projecte per veure si
s’ajusta als criteris de la fundació i si aporta
la documentació necessària.

Entitats; 3

2. S’entrevista la persona o persones que han
presentat el projecte per ampliar la informa- Autoocupació;
21
ció.

Conv. Aj.
Badalona; 12

3. El projecte acceptat es presenta a l’equip de
voluntaris encarregat dels projectes i se li
assigna un tutor perquè l’estudiï en profunditat i vegi la seva viabilitat.
4. El tutor presenta les conclusions a l’equip
encarregat dels projectes per a la seva avaluació.
5. Aprovació o denegació del projecte per consens de l’equip.
6. Si s’aprova el projecte: tutoria i seguiment.

Cooperatives; 4
Ajuts processos
inser. Laboral (1);
7
(1) Préstecs d’escassa quantia perquè persones en situació d’atur
es puguin inserir laboralment.

PRÉSTECS FONS SOCIAL SANT CUGAT—VALLDOREIX
El Fons Social Sant Cugat - Valldoreix concedeix préstecs per a necessitats puntuals. Aquest any han estat
179 el total de préstecs concedits per aquest fons.
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Ho fem, sumant esforços
EL TREBALL EN XARXA I AMB COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS ÉS CLAU PER
MULTIPLICAR RESULTATS

Formem part de:

Tenim convenis amb:

x Comissió d'Acció i Cooperació dels Enginyers In-

x Ajuntament de Badalona

dustrials de Catalunya
x Coordinadora Catalana de Fundacions
x ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social
x Federació Catalana de Voluntariat Social
x FETS, Finançament Ètic i Solidari
x FIARE, Banca Ètica i Ciutadana
x Junta de Govern de l'Acord Ciutadà per una Bar-

celona Inclusiva de l'Ajuntament de Barcelona
x Plataforma per un Treball Decent
x REFAS, Red de Finanzas Alternativas y Solida-

ria

x Ajuntament de Barcelona
x Ajuntament de Parets
x Ajuntament de Polinyà
x Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda
x Ajuntament de Terrassa
x ARA-COOP
x CECOT-Reempresa
x ESADE
x FINANCOOP
x Fundació Blanquerna

x Taula del Tercer Sector

x Fundació Caixa d’Enginyers

x XES, Xarxa d'Economia Solidària

x Fundació FIARE
x Fundació HERES
x Fundació SEIRA

Col·laborem amb:

x MicroBank
x PIMEC

x Barcelona Activa

x Xarxa CX Agrosocial-Social-Farming

x Creu Roja
x Pompeu Consulting
x SECOT, voluntariat sènior d'assessorament em-

presarial
x Servei Solidari
x Serveis tècnics de Promoció Econòmica de diver-

sos ajuntaments i consells comarcals
x Voluntaris de la Fundació BBVA
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Ho fem, premiant esforços
20ª EDICIÓ DELS PREMIS JOSEP MARIA PIÑOL
El 21 de novembre 2017, al Palau Macaya de Barcelona, va tenir lloc la 20a edició dels Premis Josep
Maria Piñol. Es tracta de dos guardons dotats amb
10.000 euros cadascun per reconèixer la iniciativa
més innovadora i la millor trajectòria. Els va lliurar
el Sr. Jaume Farré, director de la Fundació Bancària “la Caixa”, i el Sr. Oriol Romances, president
d’ASCA. Per commemorar el 20è aniversari, van
donar el seu testimoni les dues entitats guardonades a la primera edició: Fundació ARED i Fundació
Ave Maria.

Premi a la innovació

El jurat dels premis el formen nou professionals:
Anna Gudiol (col·laboradora en diverses entitats
socials), Pilar Mercadé, Inma Noguera i Amparo
Porcel (expertes en treball social), Albert Recio
(professor de la UAB), Oriol Romances (president
d’Acció Solidària Contra l’Atur), Estanislao Sunyer
(representant del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials), Miquel Verdaguer (secretari del patronat
d’Acció Solidària Contra l’Atur i del jurat) i Miquel
Vila Despujol (enginyer industrial).

Premi a la a la millor trajectòria

La cooperativa Taller Materialización y Desarrollo de Conceptos, SCCL ha rebut el premi a
la innovació 2017. Creada al Poble Nou per tres
joves emprenedors, ofereix espai i eines als
creadors que necessiten quelcom més que un
ordinador per desenvolupar el seu treball.
La iniciativa sorgeix d’evidenciar la urgència
d’atendre amb infraestructura autònoms que
fabriquen i venen directament al consumidor,
que viuen del seu treball i atenen petits nínxols
de mercat i necessitats locals.
Aquesta cooperativa es basa en els principis d’economia col·laborativa i circular. “Hem
valorat el retorn social del projecte, en tractarse d’un model cooperatiu, efectiu i sostenible”,
comenta Oriol Romances, president d’ASCA i
del jurat dels premis.

La Fundació Formació i Treball ha rebut el
premi a la millor trajectòria 2017.Fundada el
1992 per Càritas de Barcelona, la seva missió
és formar i facilitar l’accés al mercat laboral de
persones en risc d’exclusió social, i gestionar i
dignificar l’entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics.
La Fundació ha anat creant diferents iniciatives
que, a més de proveir llocs de treball, resolen
necessitats no cobertes de la societat: taula
amiga, botiga amiga i roba amiga. El 2016, va
aconseguir que 985 persones tinguessin l’oportunitat de treballar, 693 en empreses ordinàries
i 292 en empreses d’inserció de la mateixa Fundació. “Hem volgut reconèixer la història d’una
iniciativa d’èxit que té ja 25 anys i el seu compromís amb la societat“, explica Oriol Romances, president d’ASCA i del jurat dels premis.

Amb el suport de:
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Per què ho fem?
Beneficiària, donant i voluntaris ens donen la
seva opinió
Amanda Cuesta – Beneficiària

Jaume Mas – Donant

Com vas conèixer Acció Solidària
Contra l’Atur?

Com vas conèixer Acció Solidària
Contra l’Atur?

Ens en va parlar la tècnica de Barcelona Activa. Ens va comentar que pel
fet de ser una cooperativa el nostre
projecte de llibreria La Canibal podia ser susceptible de rebre finançament d'ASCA.

Vaig conèixer ASCA a través de
Teixidors. Malgrat que el meu treball
a la cooperativa no suposava relació
directa amb ASCA, sí que estava al corrent de la
seva tasca per les reunions de Direcció.

Què li ha permès el préstec d’Acció Solidària
Contra l’Atur?

Per què creu que és important realitzar donatius a Acció Solidària Contra l’Atur?

El 2013 vam fundar la cooperativa, els interessos
de préstecs bancaris eren altíssims. ASCA ens en
va fer un a interès zero que va suposar una quarta
part del capital inicial. Gràcies a aquest préstec, fa
quatre anys que treballem i, fa uns mesos, ens
hem pogut ampliar els horaris i apujar una mica els
sous.

Perquè ajudar ASCA és col·laborar amb una institució que es preocupa per una millor distribució
de la riquesa i per donar oportunitats a gent amb
dificultats d'accés al crèdit bancari.

Montserrat Guinovart – Voluntària

Ramon Escamilla – Voluntari

Com vas conèixer Acció Solidària
Contra l’Atur?

Com vas conèixer Acció Solidària
Contra l’Atur?

L’última etapa professional, la vaig
dedicar a dirigir un hotel rural. La
relació que tens amb els clients et
permet parlar amb molts d’ells, i va ser així com
vaig saber d’ASCA, un client feia ja anys que n’era
voluntari.

No n’estic ben segur, ja fa temps
que els conec i suposo que perquè
algú me’n va parlar o a través dels
mitjans de comunicació. Quan el projecte del Fons
Social Sant Cugat - Valldoreix es va incorporar a
ASCA, el meu coneixement sobre l’entitat va ser
molt més profund.

Per què ofereixes el teu temps i els teus coneixements a la nostra fundació?
Col·laboro amb l’equip de resolució de projectes.
Ens reunim setmanalment i estudiem les iniciatives
d’emprenedors per poder tirar endavant el seu projecte i crear llocs de treball. M’hi sento molt còmoda, m’he trobat amb molts bons professionals, gestionem els recursos que tenim i ajudem altres persones.
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Per què ofereixes el teu temps i els teus coneixements a la nostra fundació?
La lluita per una societat amb igualtat d’oportunitats
depèn no solament de les administracions, sinó
també de tota la resta de la comunitat. Aquesta és
la raó que, en el meu cas, es converteix en inherent i ineludible. La meva experiència també em
confirma que reps més del que dones.
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Dades econòmiques
Compte de resultats
2016

2017

20.800 €

20.800 €

217.700 €

217.500 €

13.600 €

29.400 €

252.100 €

267.700 €

102.300 €

101.900 €

Serveis exteriors

46.000 €

34.000 €

Premi Piñol

22.200 €

23.700 €

800 €

200 €

171.300 €

159.800 €

5.700 €

10.900 €

92.900 €

106.800 €

98.600 €

117.700 €

-17.800

-9.800 €

Subvencions
Donacions
(1)

Ingressos diversos

TOTAL INGRESSOS
Personal

Altres despeses

TOTAL DESPESES
Amortitzacions
Provisions préstecs incobrables

TOTAL PROVISIONS
RESULTAT

(1) Inclou ingressos per a la prestació de gestió préstecs del Conveni de l’Ajuntament de Badalona

Els comptes de la fundació Acció Solidària
Contra l’Atur van estar formulats i aprovats
pel Patronat el dia 9 d’abril 2018 i posteriorment 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 prés-
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tecs 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 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

2016

Subvencions

2017

20.800€

3%

20.800€

2%

217.700€

26%

217.500€

19%

Ingressos diversos

13.600€

1%

29.400€

3%

Retorn de préstecs

553.700€

67%

556.600€

50%

—

—

270.000€

24%

21.600€

3%

25.600€

2%

Donacions

Conveni Ajuntament Badalona
Variació de tresoreria

TOTAL DESPESES

827.400€ 100%

Aplicació dels fons

2016

Préstecs concedits

1.119.900€ 100 %

2017

557.500€

68%

842.400€

75%

Premi Piñol

22.200€

3%

23.700€

2%

Insolvències dels préstecs

92.900€

11%

106.800€

10%

102.300€

12%

101.900€

9%

52.500€

6%

45.100€

4%

Personal
Serveis exteriors i amortitzacions

TOTAL DESPESES

Variació de
tresoreria
2%

827.400€ 100%

Subvencions
2%

Donacions
19%

Ajuntament de
Badalona
24%

Ingressos diversos
3%

Serveis exteriors i
amortitzacions
4%
Personal
9%

1.119.900€ 100%

Premi Piñol
2%

Insolv.préstecs
10%

Retorn de préstecs
50%
Préstecs concedits
75%

Origen dels fons 2017
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ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR

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

TELEVISIÓ

x Econòmic – 30 novembre 2017 (Conv. Badalona)

x Telenotícies TV3 – 8 octubre 2017 - Dia

del treball decent. Hi participen Oriol Romances i
Miquel Verdaguer, president i secretari

x Xarxanet – 30 novembre 2017 (Premis Piñol)
x Finanzas.com – 29 novembre 2017 (Conveni Ba-

x Badalona Tres60º - 26 gener de 2017 - Entrevis-

dalona)

ta a Miquel Verdaguer, secretari

x Expansión – 24 octubre 2017 (Projecte Vinalium)

x L’informatiu de Televisió de Badalona – 24 gener

x Diari Badalona – 19 juliol 2017 (Conv. Badalona)

de 2017 - Entrevista a Oriol Romances, president

x La Vanguardia – 02 juliol 2017 (Premis Piñol)

RÀDIO

x La Vanguardia – 16 abril 2017 (Microcrèdits)
x Diari de Badalona – 18 abril 2017 (Conveni Ba-

x Catalunya Ràdio. La nit dels Ignorants – 16 maig

dalona)

de 2017 - Entrevista a Ramon Escamilla, voluntari

x Tot Sant Cugat – 7 març 2017 (Premis al Fons

Social Sant Cugat -Valldoreix)

x Radio Kanal Barcelona 1MYSOLUTION – 16 ge-

x El Punt Avui – 18 gener 2017 (Conv. Badalona)

ner de 2017 - Entrevista a Oriol Romances, president

WEB I XARXES SOCIALS
Setmanalment hem penjat a la nostra web nous
continguts, mantenint-la sempre actualitzada. L’acumulatiu de les pàgines més vistes de l’any 2017
és:
x

Pàgina d’inici amb 5.753 visites

x

Pàgina de préstecs sense interès amb 3.599
visites

x

Pàgina de vull un préstec amb 1.439 visites

x

Pàgina de qui som amb 1.180 visites

x

Pàgina de projectes reals amb 835 visites

x

Pàgina Premis Piñol amb 693 visites

Actualment, tenim presència en 5 xarxes socials.
L’activitat principal es fa a Facebook, Twitter i
Linkedin. L’objectiu és tenir més visibilitat, crear
una comunitat i portar més visites a la pàgina web.
Un 5,8% de les visites a la web provenen de les
xarxes.

43 seguidors

1.133 seguidors
14 vídeos

366 impressions / mes

2.034 visualitzacions
1.663 seguidors

Millorem posicionament

317 persones de mitja han vist
cada missatge impressions
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Reptes per al 2018
La relativament petita dimensió d’ASCA ens fa
pensar que, actuant en xarxa, multipliquem la
nostra incidència i resultem mes efectius perquè
arribem millor a més persones. Els exemples dels
convenis recents amb l’Ajuntament de Badalona i
amb la Caixa d’Enginyers, que complementen els
que de manera recurrent tenim amb CaixaBank i
amb l’Ajuntament de Barcelona, demostren d’una
banda la confiança en la nostra expertesa en l´es–
tudi i concessió de préstecs i, de l’altra, la seva
solidaritat en l’ajuda a les persones a la recerca
d’un treball digne.
Aquestes col·laboracions reforcen de manera significativa les aportacions que, des del 1981, ens
fan els nostres donants particulars. Però necessitem
més
donants
i
més
entitats
col·laboradores. Per això durant el 2018 incorporarem al nostre equip una persona experta en captació de recursos que, a més de col·laborar en la
gestió de la comunicació d’Acció Solidària Contra
l’Atur, serà el responsable de la fidelització dels
donants actuals, de la captació de nous donants,
de tasques de crowfunding per a determinats projectes i de les aliances amb empreses i institucions.
A mes d’intentar incrementar els ingressos, estem
actuant de manera més activa en el seguiment del
desenvolupament dels projectes aprovats i en curs

i en la gestió dels impagaments. És l’altre vessant,
ex-post, que ens pot assegurar també una millora
de l’equilibri financer, tant ajudant davant de les
possibles dificultats de la marxa dels projectes
com actuant per a la recuperació de retorns no satisfets dels préstecs.
La nostra fundació, amb seus a Barcelona i Sant
Cugat, actua bàsicament arreu de Catalunya i
aprofita el know how d’una quarantena de voluntaris qualificats que són els que, en relació
directa amb els peticionaris, validen els projectes
presentats.
A més dels recursos financers, és fonamental
aquesta aportació dels voluntaris a la nostra tasca,
per la qual cosa necessitem noves incorporacions
per tenir mes capacitat d’acció i també rellevar els
qui han dedicat esforços i entrega i que, per circumstancies de la vida, han de deixar la seva
col·laboració. Els hi agrairem sempre.
Ens sentim recompensats quan veiem consolidarse actuacions d’autoocupació, d’entitats i/o de cooperatives, i que persones en risc d’exclusió s’incorporin o reincorporin, de manera digna, a la societat
i que, tal vegada, es convertiran en el futur, per
què no, en possibles donants d’Acció Solidaria
Contra l’Atur.
Consell Executiu

Consell Executiu
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Sensevosaltres,latascarecollidaenaquestamemòria
seriaimpossible.Moltesgràcies!

Equip d’avaluació de projectes

Compotsajudar?
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,
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.
x

“la Caixa”, Caixa Bank: ES37 2100 0933 49 0200061375

x

Caixa d’Enginyers: ES25 3025 0002 42 1521652660

x

BBVA: ES60 0182 0205 9702 0156 0867

x

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
accio@pangea.org
www.acciosolidaria.cat
Twitter: @AccioSolidaria
www.facebook.com/fundacio.acciosolidaria
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