Acció
Solidària
Contra
l’Atur

Núm.57 · Juny 2019

Fundació
Privada

Menys atur, més pobresa
Ens plau començar destacant que el proper dia mundial del

Amb aquest objectiu hem iniciat la campanya “Un café

Cooperativisme, que se celebrarà el primer cap de setmana

per emprendre”. Es tracta d’una iniciativa que persegueix

de juliol, té com a lema “Les Coop. per un treball digne”, fet

traduir l’empenta que per a tantes persones suposa prendre

que coincideix plenament amb la nostra raó de ser. Sabem

un cafè en una empenta econòmica real per a les persones

que l’atur ja no és una dada significativa. Les estadístiques

emprenedores d’ASCA. Per a fer-la realitat comptem amb

evidencien que la taxa d’atur disminueix, però aquest índex

el suport de Cafès Novell i de diversos espais de treball

ha perdut tota fiabilitat com a mesura d’èxit socioeconòmic.

compartit. Us animem a participar-hi accedint a

I és així perquè el treballador pobre és i potser serà,

www.acciosolidaria.cat/cafeperemprendre.

malauradament, protagonista del segle XXI al nostre país.
També volem assenyalar les dades de l’estudi que hem fet

Aquest informatiu es publica quan ja estem al nou local.

per conèixer el perfil de les persones a les quals l’any passat

Les noves instal·lacions ens permetran mantenir la mateixa

vam concedir un préstec. Aquestes dades les publiquem a

eficàcia i seguir atenent les persones que ens visiten

la Memòria 2018. Com es pot observar, el 54% té necessitat

personalment. Us hi esperem!

de canviar de feina (per sou indigne o conciliació familiar),
el 33% és a l’atur, i la resta té un treball precari. Pel que

Per acabar, una entrevista en aquest Notícies vol donar a

fa a la seva procedència, destaquem que el 69% són de

conèixer el vessant més personal de la Raquel Gago, un

nacionalitat española. Respecte a gènere i mitjana d’edat, el

important puntal d’ASCA amb la qual tots i totes, en un

53% són homes de 40 anys; les dones, un 47% de 46 anys.

moment o altre, hem estat en contacte.

Actualment, les donacions periòdiques privades per a

Us desitgem un bon estiu.

finalitats socials disminueixen sensiblement, i ASCA no és
aliena a aquest fet. Ens cal posar en marxa noves mesures

Esther Amorós Bernadó

per obtenir donacions i poder continuar amb la nostra tasca.

Consell Directiu, Acció Solidària Contra l’Atur

UN

CAFÈ
PER

EMPRENDRE

www.acciosolidaria.cat/UnCafePerEmprendre

Dóna l’import del teu cafè i ajuda a
crear llocs de treball digne.
Amb el suport de:

FES EL TEU DONATIU

Entrevista
Un puntal d’ASCA
La Raquel Gago, coordinadora

pogut copsar molts canvis. Quins han

treball. Tanmateix, destacaria que hi

de la oficina d’ASCA, té 56 anys.

estat per a tu els més significatius? Un

ha més projectes que es visualitzen en

Treballadora Social de carrera i amb

dels més rellevants va ser quan es va

plataformes on-line i, potser per aquest

formació administrativa i empresarial,

decidir invertir tots el recursos per fer

motiu, els beneficiaris són més joves.

per les seves mans passen la majoria

préstecs per a l’ocupació, deixant de

Abans ens arribàvem persones amb

d’assumptes administratius i de

fer ajuts a fons perdut. En un primer

atur de llarga durada i de més edat.

suport dels voluntaris. Sense ella seria

moment semblava que no ajudàvem

més difícil aconseguir els objectius de

a cobrir necessitats bàsiques, però

la nostra fundació.

s’estava apostant per finançar, amb

Des de quan treballes a ASCA? Al
desembre farà 20 anys. Vaig entrar
per fer una jornada de 6 hores i poder

préstecs sense interessos, projectes de
persones que mitjançant el seu treball
resolguessin situacions precàries.

conciliar la feina amb la vida familiar.

L’altra canvi destacable ha estat la

Ara treballo a jornada completa. Em

professionalització i el creixement

van contractar com a treballadora

de la fundació. ASCA s’ha fet gran

social per fer el seguiment de les

amb l’ajuda de nous voluntaris que,

iniciatives finançades que presentaven

amb rigor i professionalitat, estudien

dificultats en el seu inici. Ara també

els projectes que ens arriben i els

vetllem perquè les persones forçades

acompanyen perquè la iniciativa sigui

a emprendre, per un atur de llarga

un èxit.

durada o per una situació amb
dificultats, estiguin emparades
mitjançant suport i assessorament.
Suposem que en aquests 20 anys has

I a tú, què t’aporta treballar a ASCA?
M’agrada i em gratifica treballar per
ajudar a millorar la vida de les persones
potenciant la seva vàlua personal per
sortir de la precarietat laboral.

I els projectes han canviat? i els
beneficiaris? L’objectiu dels projectes
són els mateixos: sortir de situacions
precàries o millorar les condicions de

Suport de ZerosetBCN per
començar de nou!

Cooperativa La Tribu, molt més
que una llibreria

ZerosetBCN, associació de treballadors i treballadores

L’Enric, la Dàlia i en Marc han creat una cooperativa i han

municipals de Barcelona, ens ha concedit 4.000 € per al

posat en marxa la llibreria La Tribu, al barri de Sant Andreu

projecte Començar de nou! Finançament d’eines de treball

de Barcelona. És tracta d’un punt de venda al detall de llibres,

per lluitar contra la precarietat laboral i crear treball digne.

una “llibreria familiar”, però a la vegada volen ser un centre de

Aquest reconeixement correspon a la convocatòria que cada

promoció d’activitats culturals relacionades amb el foment

any atorga aquesta associació per donar suport a projectes

de la lectura i disposar de serveis d’assessorament literari i

socials. Amb aquest suport econòmic podrem augmentar

comunicatiu. El nom de la llibreria, La Tribu, respon al fet que

les ajudes que donem per a eines d’inserció laboral. L’any

volen crear vincles amb l’entorn i ser més que un establiment

2018 aquestes ajudes van suposar la creació de 12 llocs de

de venda de llibres. Per finançar-se han invertit fons propis

treball. El nostre objectiu és que les persones surtin de la

i, des d’Acció Solidària Contra l’Atur, els hem concedit un

situació de precarietat laboral generant ingressos a través

préstec sense interessos de 20.000 € a retornar en cinc anys.

d’un lloc de treball digne i estable. Aquest és l’objectiu

“Estem molt satisfets per l’atenció i l’assessorament rebut per

dels préstecs sense interessos que atorguem a casos

part d’ASCA”, ens diuen.

d’autoocupació: ajudar a crear llocs de treball.

C/ Pons i Gallarza, 30

www.acciosolidaria.cat/insercio-laboral-zerosetbcn/

www.acciosolidaria.cat/microcredit-cooperativa-llibreria-la-tribu/
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