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7 d’octubre, jornada
mundial pel treball decent
Des d’Acció Solidària Contra l’Atur fa més de 35 anys

fer-ho. Queda ben clar que la força del treball esdevé un

com un Goliat, i ASCA com un David. Ens agradaria

a l’obtenció de majors beneficis. I ens preguntem: quan

que estem lluitant contra l’atur. Podríem imaginar l’atur
poder-lo eliminar amb un cop de fona.

Sabem, però, que estem molt lluny del que voldríem.

La nostra actuació no deixa de ser un granet de sorra

en l’ofensiva contra l’atur. A més, estarem d’acord que
per diverses circumstàncies s’ha anat banalitzant i
desprestigiant el sentit de la paraula atur.

element més en els mitjans de producció, dirigits sovint
la persona i la seva dignitat serà el centre i no un pur

element en el compte d’explotació (sí, d’explotació) de les
empreses?

És per tot plegat que Acció Solidària Contra l’Atur s’ha

integrat fa un any a la plataforma “Per un treball decent”,
on militem conjuntament amb entitats com Càritas,

Mans Unides, Justícia i Pau o Cristianisme i Justícia,

entre d’altres, i treballem per proclamar i sensibilitzar
polítics, sindicats, patronals i conjunt de la societat

en la necessitat d’aconseguir els canvis que fan falta

en el nostre món per al treball decent i digne, com va

començar a manifestar l’Organització Internacional del
Imatge Plataforma Per un treball decent

Com a conseqüència de l’engany proclamat des de les

autoritats, sentim a dir que hem vençut la crisi i, per tant,
l’atur ja es pot considerar normal o estructural. Quina
fal·làcia!

La recuperació de llocs de treball amaga, en gran part,

una realitat: la precarietat més obscena. Els salaris són

més baixos que abans de la crisi i això ha donat la gran

oportunitat empresarial de reduir els costs i navegar més

lliures pel mar de l’ocupació amb acomiadaments barats.

I a això s’ha d’afegir la gran quantitat de contractacions a
temps parcial (a Catalunya més d’un 60%).

Treball (OIT) fixant el 7 d’octubre com el dia “per un
treball decent”.

“Hem de lluitar no contra l’atur,
sinó contra la precarietat i
la gran injustícia de treballs
indecents que situen a molta
part de la població laboral en
la indignitat”.

O sigui que hem de lluitar no contra l’atur, sinó contra la
precarietat i la gran injustícia de treballs indecents que

situen molta part de la població laboral en la indignitat.

Miquel Verdaguer

com tothom el dret de treballar i que no aconsegueixen

Acció Solidària Contra l’Atur

I a més continua havent-hi moltes persones que tenen

Membre del Consell Executiu

Actualitat
Rebem el Premi Benet Vigo de
la Fundació Roca Galès

Participem amb les càpsules
formatives de Reempresa

La Fundació Roca

“Si vull comprar una empresa, com la puc finançar?”

la tasca que

Romances, president d’Acció Solidària Contra l’Atur, i

Galès reconeix

Aquest és el títol de les sessions formatives que Oriol

desenvolupem en

Jordi Ollé, voluntari de la fundació, han realitzat aquests

benestar social i

darrers mesos a petits emprenedors de Barcelona,

economia social

i solidària a Catalunya atorgant a Acció Solidària Contra l’Atur

el segon Premi Benet Vigo. El primer premi ha estat concedit a
l’ONG Proactiva Open Arms.

El premi el va recollir el nostre president Oriol Romances, en
un acte que va tenir lloc el passat 1 de juny a la Sala Oriol
Bohigas de l’Ateneu Barcelonès.

A més dels Premis Benet, l’acte va acollir l’entrega dels premis

Albert Pérez-Bastarda, que es van concedir a Trèvol i DEPANA
per a la seva defensa del medi ambient, i els premis Jacint

Dunyó, que van anar a parar a Rocaguinarda i Coop57, com a
cooperatives.

La vetllada va comptar amb la presència de Josep

Vidal, director general d’Economia Social, el Tercer Sector,

Tarragona i Girona que volen comprar empreses i
negocis existents.

Les sessions han format part de les càpsules de

finançament que Reempresa, iniciativa promoguda per
la patronal catalana Cecot i Autoocupació, imparteix a

tot Catalunya amb l’objectiu d’orientar emprenedors que
volen finançar la compra o creació d’una empresa.
Des del 2016, a Acció Solidària Contra l’Atur tenim

signat un conveni amb Cecot per tal de facilitar l’accés

dels emprenedors a fer-se càrrec d’empreses ja existents
i rebre formació específica al respecte, entre ells els

últims que hem ajudat són la merceria Datot, el projecte

Sastreria.cat, la dietètica Maria Rosa i la ferreteria Olivé.

les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de

Catalunya; Àlvaro Porro, comissionat d’Economia Social
i Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de

Barcelona; Joseba Polanco, director de la Confederació
de Cooperatives de Catalunya, i Xavi Julve, de la xarxa
d’Economia Solidària (XES).

Durant l’acte també va defensar-se la capacitat transformadora
de l’economia social i solidària. La Fundació Roca Galès és

una entitat que des de 1976 es dedica a l’estudi i la promoció
del cooperativisme a Catalunya.

Ens adherim a l’estratègia d’inclusió i de reducció
de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027
Amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials a Barcelona

Línies estratègiques de l’acord:

entitats socials de Barcelona, entre les quals hi ha Acció

1. Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i garantir

Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona,

de qualitat i les necessitats bàsiques.

i treballar per una ciutat més inclusiva i igualitària, 701

Solidària Contra l’Atur, i també tots els grups polítics del

ens hem adherit a l’estratègia d’inclusió i de reducció de les
desigualtats socials de Barcelona 2017-2027.

Aquest document és el resultat d’un any i mig de treball entre
la plataforma Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

-de la qual formem part a través del Consell de Governança

representats per Inma Noguera-, i tots els grups polítics del
Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

els drets socials, en especial l’accés a l’habitatge, l’ocupació
2. Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats
formatives i culturals al llarg de la vida.

3. Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals

i comunitàries de suport facilitadores de l’apoderament
personal i col·lectiu.

4. Eliminar l’estigmatització i la segregació social.
5. Disminuir les desigualtats socials territorials.

Pots consultar l’acord complet a http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva.

Projectes reals
Col·laborem amb 75.000€ en
la creació del nou centre de
residus tecnològics
de Trinijove

20.000 € per a La Inexplicable,
una llibreria literària de proximitat
al barri de Sants de Barcelona

El projecte crearà més de 10 llocs de treball
digne i formarà 45 joves.

portar ara fa uns anys ha crear un “repte literari” que, de mica en

A la Glòria i a l’Anun els apassiona llegir. I aquesta afició les va
mica, va anar creixent fins al punt que molta gent els proposava
obrir una llibreria per acollir les trobades. I allò que en un primer
moment els va semblar una bogeria es va fer realitat.
La Inexplicable és la nova llibreria del barri de Sants de Barcelona.
Un projecte cooperatiu impulsat per dues emprenedores que ha
comptat amb el suport d’Acció Solidària Contra l’Atur a través
d’orientació empresarial i un préstec sense interessos de 20.000€
a tornar en cinc anys que s’emmarca dins del conveni que tenim
amb la Fundació Seira d’ajuda a les cooperatives.
Glòria, Anun, què ha estat el més difícil per crear La
Inexplicable?
Donar el pas! I també trobar el local. El nostre pla d’empresa
tenia sentit si la llibreria s’obria a Sants. Però trobar un lloc
a un preu assequible ha estat gairebé missió impossible.
L’especulació ens ho ha posat molt difícil.

El Poblenou de Barcelona compta, des del passat 27 de

I el finançament?

juny, amb el nou centre gestor de residus tecnològics de la

Una de nosaltres va capitalitzar l’atur i també teníem diners

Fundació Trinijove que ha estat en part finançat per Acció

estalviats. Però, naturalment, no era prou. Condicionar-ho tot

Solidària Contra l’Atur amb 75.000 euros mitjançant un

i comprar els llibres suposava una enorme inversió. El suport

préstec sense interessos. L’objectiu de la iniciativa és afavorir

d’Acció Solidària Contra l’Atur ha estat clau.

l’ocupació, l’economia verda i la formació.

Com vau conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?

Trinijove, que té experiència en la recollida de residus oferint

Vam acollir-nos al programa d’Aracoop per a la creació i creixement

feina a joves amb dificultats, ara s’obre a aquesta nova branca

d’empreses de l’economia social i cooperativa i allà vam comptar amb

de recollida, reutilització i tractament d’aparells de tecnologia i

l’assessoria de la consultora Tàndem Social que ens va recomanar

a la formació de professionals en el camp d’ordinadors usats.

contactar amb vosaltres perquè ens orientéssiu i ens ajudéssiu.

Situat en una antiga fabrica catalogada, rehabilitada i cedida

Alguna recomanació per a persones que estan en situació

per l’Ajuntament de Barcelona a Trinijove, el nou centre,

d’emprenedoria?

segons va destacar l’alcaldessa de la ciutat Ada Colau

És clau tenir un molt bon pla d’empresa i no ser ingènues

el dia de la inauguració, “és molt més que un projecte i

pensant que el que tu necessites ho necessita tothom. També

un equipament perquè va més enllà de les seves parets i

és vital conèixer molt bé el sector i l’entorn.

multiplica la seva acció mitjançant la promoció del reciclatge
amb finalitats socials”.
Des d’Acció Solidària Contra l’Atur ens satisfà molt haver pogut
col·laborar amb la posada en marxa d’aquest projecte ja que,
a banda de generar 10 llocs de treball directes relacionats amb
el reciclatge, desenvoluparà diferents activitats orientades a la
formació per millorar l’ocupació de joves d’entre 16 i 25 anys i
altres col·lectius vulnerables derivats dels serveis socials del
districte. S’espera formar a 45 professionals a l’any.
www.trinijove.org

Carrer Galileu, 78, Barcelona www.lainexplicable.cat

Xifres
Préstecs sense interessos gener - juny 2018

Préstecs per autoocupació

12
projectes

22
llocs de treball

€

118.511€
en préstecs

Ajuts a processos
d’inserció laboral (APIL)

2
projectes

4
llocs de treball

€

Préstecs a cooperatives

2
projectes

6
llocs de treball

€

27.000€
en préstecs

Fons Social
Sant Cugat-Valldoreix

4.392€
en préstecs

86
ajuts

€

109.180€
en préstecs

Ens ajudes a fomentar el treball digne?
Fes un donatiu al nostre fons de solidaritat.
93 217 02 88 | www.acciosolidaria.cat/colaborar

Et necessitem.

Oberta la Convocatòria de
la 21ª edició dels
Premis al Foment de
l’Ocupació Josep M. Piñol
Premi a la millor iniciativa innovadora
en favor de l’ocupació 10.000€
Premi a la trajectòria en favor
de l’ocupació 10.000€
Convocatòria oberta fins el 28 de setembre de 2018.
www.acciosolidaria.cat

Presenta-t’hi!

Amb el suport de
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