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Ilersis guanya els 10.000 euros del premi a la
innovació d’ASCA
Barcelona, novembre de 2018 - Ilersis, entitat sense ànim de lucre dedicada a crear llocs
de treball digne per a persones amb discapacitat intel·lectual, ha guanyat el premi a la
innovació Josep Mª Piñol dotat amb 10.000 euros. El guardó el concedeix anualment la
Fundació Acció Solidària Contra l'Atur (ASCA) i té dues categories: a la innovació i a la
trajectòria. Aquest any, han optat als guardons 37 projectes, 19 a la millor trajectòria i 18 a
la iniciativa més innovadora. El Jurat està format per nou professionals reconeguts de
diferents sectors.
Ilersis gestiona la cafeteria del Palau de Congressos de la Llotja de la Paeria de Lleida,
ha creat 21 llocs de treball digne i dóna visibilitat al col·lectiu de persones amb discapacitat
intel·lectual amb la voluntat d'acabar amb certs estigmes que encara perduren a la nostra
societat.
"Hem atorgat el guardó per considerar el projecte molt innovador, reproduïble i sostenible
econòmicament", manifesta el president d'Acció Solidària Contra l’Atur, Oriol Romances.
"Que una entitat social i un ajuntament realitzin conjuntament una aposta trencadora en favor
de la inclusió laboral de persones amb necessitats especials, és un altre dels factors que
hem tingut en compte", afegeix Romances.
Antoni Siurana, president d’Ilersis, comenta que el premi servirà per “formar als treballadors
i consolidar els llocs de treball fins ara creats”.

Josep M. Piñol fou cofundador d’Acció Solidària Contra l’Atur
Josep M. Piñol (Barcelona 1923-1996) pertany a una generació que va optar pel compromís
polític i social en l’època franquista. Fou un dels fundadors de l’editorial Estela i va col·laborar
amb nombroses revistes. L’any 1981 va ser membre fundador d’Acció
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Solidària Contra l’Atur amb l’objectiu de mobilitzar la ciutadania i lluitar per canviar la situació
d’injustícia amb solidaritat i no amb beneficència paternalista, en un temps on l’atur era del
40%.

Acció Solidària Contra l’Atur
La fundació 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. 36 anys després continua
concedint-los per a projectes que creïn o consolidin ocupació. Fins ara, ha donat microcrèdits
sense interessos per un import de més de 17 milions d’euros, a més de 14.000 projectes i
ha generat més de 16.000 llocs de treball digne.

