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Voluntariat i donants, imprescindibles
per crear treball digne
Aquest 2019 des d’Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA)

Totes les iniciatives que aquí apareixen han estat validades

per què ho fem. Amb aquest objectiu, el passat mes de

fundació. La seva dedicació i professionalitat són el pilar

volem seguir explicant què fem, com ho fem i, sobretot,
desembre vam iniciar una campanya per donar a conèixer
la precarietat laboral existent a la nostra societat i explicar

com a ASCA treballem perquè les persones que es troben

en aquesta situació puguin crear-se o consolidar un lloc de

i acompanyades per les persones voluntàries de la

de l’entitat i un vertader motor de canvi, imprescindible per
transformar projectes en realitats. Esperem que us resulti
engrescador.

treball digne.

“Són aquestes col·laboracions

adreçant a ASCA per donar-nos el vostre suport. Per a

les que ens permeten atendre una

humà i també suport econòmic.

necessitat creixent”.

Gràcies a aquesta acció, moltes persones us esteu

nosaltres és de vital importància poder comptar amb ajut

“És de vital importància poder
comptar amb ajut humà i també
suport econòmic”.
I és que són aquestes col·laboracions les que ens permeten
atendre una necessitat creixent, fer realitat més projectes

i en definitiva, avançar cap a una societat on tothom pugui
comptar amb un treball digne. Gràcies.

Una de les persones que ens ha aportat durant molts anys
la seva saviesa, els seus coneixements i molts esforços
dedicats a la fundació i a qui volem reconèixer la feina,

és en Josep Maria Trullàs, fins ara vicepresident d’ASCA.
Sortosament, sabem que el seu comiat no és definitiu i

continuarà vinculat, encara que amb menys intensitat, al
col·lectiu d’ASCA com a membre del patronat. Gràcies,

Josep Maria, per tota la feina feta i per la teva bonhomia.

Amb el mateix objectiu d’explicar millor la nostra tasca, hem

Oriol Romances i Vidal

d’ocupació impulsats per la fundació durant el 2018 i les

Acció Solidària Contra l’Atur

editat un llibret amb el qual compartim els projectes
històries de vida darrere d’ells.

President

FES EL TEU DONATIU

L A TE VA APO RTAC I Ó ECO N Ò M I CA CRE A LLO CS D E TREBALL D I G N E .
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Entrevista
Josep Maria Trullàs Graells
“ASCA és com una gota d’oli, sembla poca cosa però és capaç d’arranjar i
posar de nou en marxa l’engranatge més espatllat”

Josep Maria Trullàs es va incorporar a

estat anys molt gratificants, he fet molt

fermament en la seva tasca i saps que el

primer per supervisar projectes i

me molt satisfet en veure que la nostra

de les persones, és necessari aportar el

la nostra fundació ara fa 11 anys,

després com a impulsor i responsable
de l’equip de voluntariat. També ha
estat fins ara membre del Consell
Directiu i del Consell Executiu.

Josep Maria, què et mou a deixar la

primera línia de voluntariat a ASCA?
Sóc de l’opinió que hem de saber fer

un pas al costat quan cal i deixar entrar
noves maneres de fer pròpies d’una

societat que evoluciona constantment.
Però no puc ni vull desvincular-me
totalment d’una entitat que m’ha

donat molt més del que jo li he donat i

continuaré com a patró espero que per
molt temps.

bones amistats i he pogut gaudir i sentirfeina ha permès a moltes persones

sortir de l’atur i portar a terme iniciatives i
projectes de vida.

Què destacaries de la nostra
fundació?

les seves possibilitats. En aquest sentit,

la meva família sap que m’agradaria que
els meus fills continuessin sent donants
d’ASCA quan jo ja no hi sigui.
Josep Maria Trullàs Graells

humana i professional de les persones

Membre del patronat

i en cap d’elles he trobat la qualitat

que formen ASCA. La proximitat i la

84 anys / Empresari sector tèxtil

col·laboració entre el voluntariat, el

respecte a les persones que venen

buscant suport i ajuda i la responsabilitat
de l’entitat per aconseguir l’excel·lència
en els resultats, són els trets que
destacaria.

Consideres important el vincle

És difícil resumir en poques paraules què

Considero que, si et sents totalment

ha representat per a mi ASCA. Han

que cadascú consideri en la mesura de

He estat treballant amb altres fundacions

Què ha estat per a tu l’experiència
com a voluntari?

futur d’aquesta va lligat a la generositat

voluntari i donant?

involucrat en una entitat, creus

Presència als mitjans
Moltes gràcies per donar-nos veu i difondre las tasca que duem a terme per
crear i consolidar llocs de treball digne.

Totes les aparicions: https://www.acciosolidaria.cat/asca/comunicacio/presencia-als-mitjans/
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