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ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR (ASCA)

Som una entitat sense ànim de lucre que des de l’any
1981 treballa amb l’objectiu de què les 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.

La nostra missió és ajudar a crear ocupació prioritzant
els col·lectius més vulnerables. Els únics requisits són
que aquesta ocupació sigui estable i viable.
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IMPULS A PROJECTES D’AUTOOCUPACIÓ PER A LA
CREACIÓ DE TREBALL DIGNE
Concedim préstecs sense interessos perquè les persones que
es troben a l’atur o en situacions de treball precari puguin posar
en marxa o impulsar projectes que les permetin crear un lloc de
treball digne i estable.
Aquests préstecs abracen un ventall molt ampli de modalitats,
des de el finançament d’eines de treball fins a la concessió de
préstecs per a la creació de cooperatives.
Abans de concedir el préstec, assessorem i acompanyem
aquestes persones per assegurar, el màxim possible, l’encert
en el projecte i valorem especialment les competències de la
persona emprenedora i també l’impacte social que pot generar.
Feta aquesta anàlisi, si considerem viable el projecte, atorguem
el préstec.

L’any 2018 vam atendre 127 sol·licituds de les quals
vam resoldre positivament 37 amb un import total de
311.157 € i que van suposar la creació o consolidació
de 83 llocs de treball.
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ALGUNS EXEMPLES DE PROJECTES IMPULSATS

Parada de roba al mercat
Després de cinc mesos a l’atur i amb tota una vida venent roba
interior, la Carme decideix esdevenir empresària i pagar el
traspàs d’una parada de mercat.
Import concedit: 5.000 € 1 lloc de treball.

Escola mètode Montessori
La conciliació familiar, l’estabilitat econòmica i aportar un altre
model educatiu al seu poble és el que ha motivat la Raquel a
posar en marxa una escola Montessori.
Import concedit: 15.000 € 7 llocs de treball.

Cuina mediterrània basada en arrossos
Amb una experiència de més de 12 anys com a cuiner, el Hamid
pot deixar l’atur i crear un lloc de treball, a més del seu, fent
menjars de cuina mediterrània per emportar.
Import concedit: 5.000 € 2 llocs de treball.

Restaurant – escola per a la inserció laboral
Una entitat sense ànim de lucre pot adequar un local com a
restaurant-escola per formar i inserir laboralment persones
immigrades.
Import concedit: 15.000 € 9 llocs de treballs.
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PREMIS PIÑOL AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Reconeixem l’esforç d’aquelles persones i entitats que
es dediquen a crear llocs de treball digne. I per això
des de l’any 1997 i en honor al nostre fundador, en
Josep Maria Piñol, atorguem els Premis Piñol a través
de la concessió de dos guardons:
•

Premi a la Millor iniciativa innovadora a favor de
l’ocupació laboral. Reconeix l’esforç en la recerca
i en l’aplicació de noves maneres de treballar a
favor de l’ocupació laboral i la creació de treball
digne.

•

Premi a la Trajectòria a favor de l’ocupació
laboral. Reconeix l’esforç d’aquelles entitats que de
fa temps han assumit com a missió la lluita contra
l’exclusió de persones i col·lectius amb dificultats
especials per accedir al món laboral.

Cada premi té una dotació econòmica de
10.000€ i compta amb el suport de l’Obra
Social “la Caixa”.
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GUANYADORS 21a EDICIÓ (ANY 2018) PREMIS PIÑOL
Premi a la Millor iniciativa innovadora per a la
Fundació Ilersis. 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 per a
l’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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FONS SOCIAL SANT CUGAT - VALLDOREIX

En l’àmbit territorial de Sant Cugat del Vallès, comptem
amb un Fons Social destinat a atorgar préstecs, també
sense interessos, a persones amb treballs precaris que
necessiten recursos per fer front a imprevistos.

L’any 2018 vam atorgar 191 préstecs amb un import total de 259.000 €.
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L’EQUIP

41
persones
voluntàries

4
persones
contractades

222
persones
donants
I totes les empreses, administracions públiques i
entitats que col·laboreu amb nosaltres i ens doneu
suport.
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ENS DONEN SUPORT ECONÒMIC

I totes les persones i entitats que creuen en la nostra tasca.
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TREBALLEM EN XARXA

I amb diversos ajuntaments i serveis de promoció econòmica de Catalunya.

FORMEM PART
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PREMIS I RECONEIXEMENTS

•

Premi Benet Vigo de la Fundació Roca Galès (2018).

•

Premi Ciutat de Sant Cugat (2016).

•

Premi de la Federación Estatal de Empresas de
Inserción (2015).

•

Menció institucional del Col·legi i Associació d’Ingeniers

de Catalunya (2014).
•

Premi Primer de Maig 2003 de las Fundacions Josep

Comaposada i Rafael Campalans.
•

Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Irla

(2002).
•

Premi a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya i el
Fons Social Europeu (1998).

www.acciosolidaria.cat

D’ON PROVENEN I COM DISTRIBUÏM ELS RECURSOS ECONÒMICS - 2018
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GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!

Gràcies a l’ajuda de persones i entitats com vosaltres, des
de l’any 1981 hem:

Donat suport a
més de 14.000
projectes

Atorgat més
18M €
en préstecs
sense interessos i
ajudes

Creat més
16.000
llocs de treball
digne.

Però encara hi ha moltes persones que necessiten una
oportunitat per tornar a començar.

AQUEST 2019 COMPTEM AMB EL VOSTRE SUPORT.
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CONTACTE

Info@acciosolidaria.cat
Telf. 93 217 02 88
Riera Sant Miquel 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
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