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La Fundació va ser impulsada a principis dels anys 80 per un grup de persones que volien actuar
enfront de la severa crisi que afectava bona part de la gent treballadora (més del 40% d’atur), el 4 de
març de 1981 naixia a Barcelona Acció Solidària Contra l’Atur. Liderada per Josep M. Piñol, el seu
objectiu era mobilitzar a la ciutadania i lluitar per canviar la situació d’injustícia amb solidaritat i no
amb beneficència paternalista.
Acció Solidària Contra l’Atur ha anat evolucionant i avui és l’única entitat civil i laica d’àmbit català
que concedeix préstecs o microcrèdits sense interessos perquè persones que es troben a
l’atur o en situacions de treball precari puguin crear-se o consolidar un lloc de treball digne
que els doni l’oportunitat real de tornar a començar.
Des de l’inici de la fundació, i tenint en compte les diferents modalitats de préstecs i ajuts concedits
al llarg d’aquests anys, hem finançat més de 14.000 projectes per valor de 18 milions d’euros.
Això ha suposat la creació de més de 16.000 llocs de treball.

El fundador, Josep M. Piñol (1923 – 1986)
Josep M. Piñol va ser un intel·lectual compromès i expert en política vaticana. Motor i impulsor
d’iniciatives culturals i socials a partir dels anys 50, va dedicar les dècades dels anys 60 i 70 a la
democràcia clandestina convertint-se, malgrat ell, en assessor a l’ombra de com els partits
progressistes havien de portar les seves relacions amb el sector més conservador de l’església molt
desconfiat i recelós d’una esquerra cada cop més protagonista.
Acció Solidària Contra l’Atur va ser una de les iniciatives a les quals Josep M. Piñol es va implicar
des del primer dia. La Fundació va néixer poc després de l’arribada de la democràcia quan els sectors
més progressistes del país reivindicaven el paper de l’Estat en els problemes socials, en oposició a
la mediació paternalista de les organitzacions eclesiàstiques.
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Com fem aquesta tasca?
A través de quatre línies d’actuació:

1. Impuls a projectes d’autoocupació per a la creació del treball digne
Assessorem, acompanyem i impulsem econòmicament projectes d’emprenedoria de persones
que es troben a l’atur o en situacions de treball precari. La finalitat és fomentar l’autoestima
d’aquestes persones i propiciar la creació i la consolidació de llocs de treball digne. Quan una
persona ens presenta el seu projecte d’emprenedoria, estudiem la seva iniciativa i realitzem
l’assessorament necessari per assegurar, el màxim possible, l’encert en el projecte. També
analitzem les competències de la persona i potenciem aquelles més necessàries per emprendre.
Fets aquesta anàlisi i l’acompanyament, si considerem viable el projecte, atorguem un préstec
sense interessos per a la creació o consolidació del projecte. L’única garantia que sol·licitem a la
persona emprenedora és la confiança en el seu propi projecte.

2. Reconeixement al foment de l’ocupació - Premis Piñol
Reconeixem l’esforç d’aquelles persones i entitats que es dediquen a crear llocs de treball digne.
I per això des de fa 21 anys i en honor al nostre fundador, Josep Maria Piñol, atorguem els Premis
Piñol que reconeixen la iniciativa més innovadora i la millor trajectòria. Aquests guardons, a més
del valor social que tenen, suposen actualment un import de 20.000 € (10.000 cadascun) tot
comptant amb el suport i ajuda de l’Obra Social ‘la Caixa’.
L’any 2018 van rebre el Premi Piñol:


Premi Piñol 2018 a la Millor iniciativa innovadora: Fundació Ilersis pel projecte de gestió
del restaurant del Palau de Congressos de Lleida.
“Hem considerat el projecte molt innovador, reproduïble i sostenible econòmicament i hem
valorat molt que una entitat social i un ajuntament realitzin conjuntament una aposta
trencadora en favor de la inclusió laboral de persones amb necessitats especials”.



Premi Piñol 2018 a la Trajectòria: Associació Solidança.
“Hem considerat que el compromís de Solidança amb les persones vulnerables i amb el
medi ambient, des de fa 20 anys, mereix el nostre reconeixement”.
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3. Suport a necessitats puntuals - Fons Social Sant Cugat–Valldoreix
En l’àmbit territorial de Sant Cugat del Vallès, gestionem un fons social destinat a atorgar préstecs
sense interessos per a ajuts puntuals a persones amb treballs precaris.
Un equip de persones voluntàries rep les sol·licituds i estudia cada cas per veure si és viable i
efectiu donar-li el préstec. En tots els préstecs concedits es realitza un seguiment. L’any 2018 vam
atorgar 191 préstecs amb un import total de 259.000 €.

4. Sensibilització i mobilització social
Des d’ASCA volem una societat on tothom pugui comptar amb un treball que li permeti viure
dignament. Per això participem i col·laborem amb diferents entitats i plataformes per sensibilitzar
sobre la importància de fomentar el treball digne i donar suport a les entitats dedicades a millorar
les necessitats socials en general i la defensa de treball digne en particular.

Qui forma Acció Solidària Contra l’Atur



Persones o entitats col·laborades que aporten els recursos econòmics que estimen
convenients. En aquests moments la Fundació té un 222 col·laboradors. Entre les entitats
col·laboradores cal destacar:
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Voluntaris: 41 persones voluntàries que pertanyen a Acció Solidària Contra l’Atur aporten
temps i coneixements amb dedicació regular.



Personal contractat: 4 professionals dedicades a tasques administratives, organitzatives, de
d’atenció social i de comunicació i xarxes.
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Estructura orgànica


Patronat: 20 membres. Es reuneix dues vegades l’any.
o

Oriol Romances Vidal - President.

o

Miquel Vila Despujol - Vicepresident

o

Inma Noguera Tusquet - Vicepresidenta

o

Miquel Verdaguer Montés – Secretari

o

Lluís Colom Farré –Tresorer

 Consell Directiu: 11 membres (alguns també patrons). Es reuneix un cop al mes.
 Consell Executiu: 5 membres (alguns també patrons). Es reuneix setmanalment.

Reconeixements rebuts
Acció Solidària Contra l’Atur ha estat distingida amb diversos premis i reconeixements. Entre
d’altres: “Premi a la Qualitat” de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu (1998);
Premi Primer de Maig 2003 de les Fundacions Josep Comaposada i Rafael Campalans, Premi
Memorial Lluis Companys de la Fundació Irla (2002, Menció institucional del Col·legi i
Associació d’Enginyers de Catalunya (2014), Premio de la Federación Estatal de Empresas de
Inserción (2015), Premi Ciutat de Sant Cugat (2016), Premi Benet Vigo de la Fundació Roca
Galès (2017).

Fons econòmic de la Fundació (dades de 2018 en euros)
Els comptes d’Acció Solidària Contra l’Atur són auditats anualment per AUREN Auditors de
Barcelona i estan a disposició de tots els col·laboradors de l’Entitat, a part que es troben publicats
de forma íntegra a la nostra pàgina WEB.
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Origen i destinació dels recursos (dades de 2018 en euros)

Projectes (2018)
Quan un projecte arriba a la Fundació és avaluat per la comissió tècnica d’Acció Solidària Contra
l’Atur. Aquesta comissió formada per voluntaris analitza la documentació presentada i anomena un
persona tutora del projecte. La comissió és la que determina, després d’analitzar i avaluar en detall
el projecte, si ha de ser acceptat o denegat.
L’any 2018 es van presentar un total de 127 projectes dels quals 37 varen ser aprovats. L’import
total dels préstecs concedits sense interessos va ser de 570.000 euros.
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Exemples de projectes

Perfil de les persones beneficiàries - 2018
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