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Oportunitats reals per
tornar a començar
Aquest Notícies veu la llum pocs dies després de

perquè 38 són voluntàries. Si aquesta proporció fos la

la col·laboració de l’Obra Social ‘la Caixa’, dels Premis

dir que prop de 900.000 persones (més del 10% de la

l’entrega, per part d’Acció Solidaria Contra l’Atur amb

Josep M. Piñol al Foment de l’Ocupació. Josep Maria

Piñol, fundador d’Acció Solidaria Contra l’Atur, dona el

seu nom a aquests premis que entreguem des de fa 21

anys i que reconeixen, per una banda, aquelles accions
innovadores en la lluita contra l’atur i el treball precari

i, per l’altra, la trajectòria d’institucions que, de manera

persistent i al llarg del temps, s’han distingit en la creació
d’ocupació.

“Els Premis Piñol han recaigut en
la Fundació Ilersis i l’associació
Solidança”.
Enguany els guardons han recaigut en la Fundació

Ilersis i l’associació Solidança. En aquest butlletí parlem
amb els seus protagonistes, escollits entre un total de
37 candidatures presentades, xifra que ens encoratja
i demostra que, afortunadament, la solidaritat, en

gran part fora dels focus, existeix. Són especialment

esperançadores les activitats adreçades a joves en risc
d’exclusió que intenten millorar el futur d’un col·lectiu
amb una alta taxa d’atur.

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social,

del Sector (insistim que no hi ha dades a l’Anuari) voldria
població) aporten part del seu temps ajudant en activitats
de voluntariat a persones que ho necessiten. En aquest

Notícies apareix una entrevista a un voluntari en actiu de
la nostra entitat que acaba de fer 90 anys. Gràcies Lluís.
Sense els voluntaris, no aniríem enlloc.

“Les ajudes públiques que
rebem són del 10% de les
nostres necessitats”.
La principal eina d’Acció Solidària Contra l’Atur per lluitar
contra l’atur i la precarietat laboral és l’atorgament de

microcrèdits sense interessos, la majoria al voltant de

10.000 euros a retornar entre dos i tres anys. Les ajudes
públiques que rebem per fer aquesta feina són del 10%

de les nostres necessitats (en el tercer sector social són
de l’ordre del 40%) i el finançament ve, sobretot, dels

donants i de la devolució dels préstecs, que anomenem
“la roda de solidaritat”. És per això que necessitem

el vostre ajut. Us animem a col·laborar. Ara ve Nadal,

l’època de l’any en què ens sentim més solidaris. Veureu
un full junt el Notícies. Utilitzeu-lo. Qualsevol ajuda,
puntual o periòdica, serà benvinguda.

recentment publicat, informa que a Catalunya, en

Passeu unes molt bones festes!

aquest sector. L’Anuari no diu res sobre els voluntaris.

Miquel Vila-Despujol

contractades, però en som més de 40 treballant-hi,

Acció Solidària Contra l’Atur

el 2017, estaven contractades 94.300 persones en

A Acció Solidaria Contra l’Atur tenim quatre persones

Vicepresident

Actualitat

Un nou llibre per reflexionar
sobre els límits i reptes de les
finances ètiques
Finances ètiques i solidàries. Valors, límits i reptes és el

títol del nou llibre de la col·lecció EINES impulsada per la

Xarxa d’Economia Solidària (XES) i Pol·len edicions sccl.

La publicació analitza els límits i els reptes que comporta la

construcció d’un sistema de finances ètiques i solidàries que
compatibilitzi els objectius socials, ètics i ambientals amb la
rendibilitat econòmica i financera.

Lluís Duch ha mort
El pare Lluís Duch Álvarez, antropòleg i monjo de Montserrat,

va morir el passat dissabte deu de novembre després de patir
una malaltia fulgurant.

Tenia 82 anys i el seu itinerari personal ha estat sempre lligat a
Montserrat i a la seva tasca intel·lectual, d’una gran profunditat
i d’abast universal. Haver escrit més de 50 llibres i uns 300
articles mostra la gran dimensió d’aquest savi.

Malgrat la seva gran talla personal, ha estat sempre molt

discret i humil, cosa que no li va

evitar formular amb gran valentia

La publicació ha estat creada de manera col·lectiva per

afirmacions molt contundents

diverses entitats que treballem en favor de les finances

sobre la injustícia de les

ètiques. A més d’Acció Solidària Contra l’Atur, també han

estructures de la nostra societat.

participat en la seva construcció l’Associació de Comunitats

Autofinançades; Arç Cooperativa; Coop57; Finançament ètic i

Des de feia molts anys era patró

solidari FETS; Fiare Banca Etica i

de la Fundació Acció Solidària

Oikocrèdit; Nereida Carrillo Pérez

Contra l’Atur.

i Irene Peiró Compains com a
redactores, la XES i l’editorial

Lluís Duch al Centre Cultural La

Pol·len. El llibre va ser presentat

Mercè de Girona. 2017. Wikimedia

el passat 27 d’octubre en el marc

de la Fira de l’Economia Solidària
de Catalunya.

Més informació: https://pol-len.
cat llibres finances-etiques-isolidaries/

Treballar ja no és una garantia
per sortir de la pobresa
Amb motiu del Dia Mundial pel Treball Decent, el passat 7

Col·laboració de la Fundació
Bancària ”la Caixa”
La Fundació Bancària “La Caixa”, a través de la convocatòria

“Inserció sociolaboral 2018” del Programa d’Ajuts a Projectes

d’Iniciatives Socials, ens ha concedit 24.000 € per al projecte
Microcrèdits per a l’ocupació i la inserció sociolaboral.

Aquest ajut suposa un impuls molt important i ens assegura

poder seguir generant llocs de treball digne a través del suport
als projectes d’emprenedoria de
persones que es troben a l’atur
o en situació de treball precari.

d’octubre una desena d’entitats adherides a la Plataforma

pel Treball Decent ens vam manifestar per denunciar que,

a Catalunya, treballar ja no és una garantia per sortir de la
pobresa.

Per evidenciar-ho vam llegir un manifest en què, entre altres
coses, es denunciava que avui dia la feina només garanteix
una “vida decent” a la meitat de famílies treballadores i que

prop de 400.000 persones ocupades no arriben a final de mes
a Catalunya. Per tot això reclamem que és “prioritari” construir
una societat que creï treball per a tothom.

Podeu llegir el manifest complet a www.treballdecent.cat

21a edició Premis Josep M. Piñol
Premi al projecte innovador
Fundació Ilersis

Premi a la trajectòria
Associació Solidança

Ubicada a Lleida, La Fundació Ilersis es dedica des de fa 39 anys,

Fundada l’any 1997 a Sant Joan Despí (Barcelona), Solidança

a través de projectes innovadors, a la integració social i laboral

és una entitat dedicada a la inserció sociolaboral i a la formació

de persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d’exclusió

de persones en situació de vulnerabilitat social. Fins ara ha

social. Un bon exemple d’aquest model de treball és el de la

atès més de 3.250 persones de forma directa i més de 13.000

gestió de “La Llotja”, el restaurant del Palau de Congressos de

de forma indirecta. L’entitat va estar reconeguda l’any 2017,

Lleida. Aquest projecte, a banda de crear 21 llocs de treball de

per la Generalitat de Catalunya, com empresa d’inserció amb

qualitat, aconsegueix donar més visibilitat al col·lectiu i també

millor percentatge un (65%) de persones inserides a l’empresa

acabar amb certs estigmes que encara perduren en alguns

ordinària i aquest any ha guanyat el concursos públics dels

sectors de la societat.

municipis de: Barcelona (zones de Montjuïc i Collserola),
Esplugues, Mataró i Viladecans per a la gestió de les deixalleries

“Hem atorgat el guardó per considerar el projecte molt

i, dels dos últims municipis, també per la recollida de roba en el

innovador, reproduïble i sostenible econòmicament; i per

marc del programa Roba Amiga, cosa que suposa incrementar

allò que suposa que una entitat social i un ajuntament

en 60 els llocs de treball per al col·lectiu que atén l’entitat.

realitzin conjuntament una aposta trencadora en favor
de la inclusió laboral de persones amb necessitats

“Hem considerat que el compromís de Solidança amb les

especials”.

persones vulnerables i amb el medi ambient des de fa 20
anys mereix el nostre reconeixement”.

Què us va fer decidir a presentar-vos al Premi Piñol? Creiem
molt en el projecte que hem posat en marxa i considerem que

Què us va fer decidir a presentar-vos al Premi Piñol? Vam

és innovador pel doble resultat que suposa: generar llocs de

pensar que podia ser una molt bona manera de celebrar els 20

treball digne a la vegada que dona a conèixer el col·lectiu amb

anys de Solidança i de donar inici a una nova etapa de l’entitat.

el qual treballem.
Què suposa per a vosaltres rebre aquest guardó?
Què suposa per a vosaltres rebre aquest guardó?

Són uns premis de prestigi, així que tenir un Piñol per a nosaltres

En primer lloc, una satisfacció molt gran, ja que ser escollits

és un reconeixement moral molt gran i d’alguna manera ens

entre tants projectes és molt motivador. En segon lloc, ens ha

iguala a d’altres entitats a les quals admirem i ja el tenen.

fet molta il·lusió que enguany el Piñol el guanyi una entitat de
A què dedicareu l’import econòmic que acompanya el

Lleida.

premi? Encara no ho hem concretat, però segur que servirà
A què dedicareu l’import econòmic que acompanya el

per impulsar alguna acció innovadora relacionada amb el

premi? Segur que l’invertim en formació i en consolidar i

tractament de la roba.

reforçar els llocs de treball que estem generant.
Josep Maria Fisa, president de l’associació Solidança.
Antoni Siurana, president de Ilersis fundació privada.

https://solidanca.cat

http://ilersis.org
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Entrevista
Lluís Colom Farré
Lluís Colom va incorporar-se com a voluntari d’Acció Solidària Contra l’Atur fa 20 anys. Ara acaba de celebrar el seu norantè
aniversari i segueix col·laborant en l’àrea de comptabilitat de la fundació.

“La pobresa, per raons de treball indigne, augmenta significativament.
Cal contribuir a posar-hi remei”
Lluís, per què va animar-se a ser

econòmiques de persones generoses

Tanmateix, hauríem de vigilar per no

aquesta?

fundació: reduir l’atur amb treball digne.

i l’organització en el nostre treball,

voluntari en una fundació com

Vaig entrar-hi per diversos motius, però

es destinen totalment als objectius de la

destacaria el fet que em vaig trobar

Què li diria a algú que estigués

de ser útil en una societat on hi ha molts

L’animaria?

jubilat amb bona salut, energia i ganes

problemes per resoldre i molta gent que

pateix i necessita ajuda. Impulsat també
per les meves conviccions cristianes, a

Acció Solidària Contra l’Atur vaig creure
que encaixava molt bé per la meva

preparació acadèmica i professional.
Què li aporta ser voluntari?

En primer lloc, satisfer la meva necessitat

precarietat laboral.

Lluís Colom Farré

90 anys / Professor mercantil

molt preparada professionalment per a
la tasca que té encomanada.També li

faria veure que l’atur és lluny d’acabar
i que la pobresa, per raons de treball

indigne, augmenta significativament. Cal
contribuir a posar-hi remei.

Crec que estem ben enfocats i que,

a una comunitat on les donacions

pateixen i tenen problemes a causa de la

i que es tracta d’una fundació seriosa i

Després, l’amistat amb tot l’equip de

permès sentir-me orgullós de pertànyer

important: l’atenció a les persones que

I tant! Li explicaria tot el que hem fet i fem

Com li agradaria que evolucionés

col·laboradors i treballadors d’ASCA m’ha

per no perdre de vista l’objectiu més

pensant a fer-se voluntari?

de trobar-me útil i solidari participant en
la resolució de problemes i necessitats.

deixar-nos absorbir per la tecnologia

ASCA?

en tot cas, la nostra evolució hauria

d’anar en paral·lel a les circumstàncies
econòmiques i socials.

LA PRECARIETAT LABORAL ENS
POT TOCAR A TOTES I TOTS.
TU POTS DONAR-LI L’EMPENTA
PER TORNAR A COMENÇAR.

Fes el teu donatiu!

