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Hi seguim creient, més que mai
Acció Solidària Contra l’Atur, malgrat els prop de 40 anys

d’empobrir els treballadors i els aturats.

d’existència, continua treballant sobre el mateix problema

I és per això que ASCA continua creient més que mai en

social: l’atur. Sí, l’atur, al qual ara podem afegir una altra

la seva tasca, malgrat les dificultats que es puguin anar

lacra: la precarietat o el treball indigne i indecent.

presentant. Durant aquests darrers deu mesos hem hagut
de fer front a un canvi, no volgut i una mica traumàtic, del

Però ASCA, més que mai, és conscient que la seva tasca

local que des dels principis l’entitat havia ocupat. L’activitat,

d’ajudar a la creació de llocs de treball mitjançant préstecs

però, no ha parat. Per exemple, els premis Piñol, en la seva

sense interessos és molt necessària. I potser s’hauria pogut

22a edició, han tornat a ser un èxit indiscutible.

pensar que el fenomen de l’atur era conjuntural o temporal.
Doncs no, l’atur continua sent un problema important en la

També aquests darrers mesos estem posant en marxa

nostra societat en la qual s’intenta fer veure amb engany que

una nova etapa amb la incorporació de nous membres

la recuperació econòmica l’està reduint.

al patronat de la Fundació, que han de poder ajudar
a impulsar molt més la nostra activitat fent-nos més

Només una dada procedent de Càritas: a Catalunya, el

visibles en la societat que ens envolta.

2017, el 18% dels contractes eren de set dies i, el 2018,
el 27% i, a més, el 48% dels contractes eren de jornada

Aquest 2020 volem aconseguir donar un bon pas

parcial. Ens podem preguntar si això és reduir l’atur

endavant, reforçats sobretot per la fe que tenim en el

o més aviat augmentar la pobresa dels treballadors,

nostre projecte. Sí, hi seguim creient.

que a més cada dia cobren menys. L’única xifra que
es fa arribar a la gent és la reducció dels aturats, però

Miquel Verdaguer

no la trista realitat que hi ha al darrere. És als rics que

Membre del Consell Executiu

la recuperació econòmica està beneficiant a base
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2a. EDICIÓ

UN

CAFÈ
PER

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

www.acciosolidaria.cat/UnCafePerEmprendre

FES EL TEU DONATIU

c/ Riera Sant Miquel 1 bis, planta -1. 08006 Barcelona. 93 217 02 88. info@acciosolidaria.cat

Entrevista
“El més important per emprendre és
madurar bé el projecte i formar-te”
En Juan Miguel treballava com a

Quan vaig començar a somiar en tenir

Havies provat a demanar crèdit a la

encarregat de producció en una

el meu propi taller, ja fa uns anys, vaig

banca tradicional?

empresa que fabricava bicicletes

anar a formar-me a l’ EMEB, l’escola de

Sí, vaig establir un primer contacte,

fins que aquesta va ser comprada

mecànica de la bicicleta, on a banda

però com que no tenia avals ni rendes

per una altra. El canvi va suposar un

de coneixements he rebut molt suport

no em podien ajudar.

acomiadament col·lectiu que el va

per fer realitat el meu projecte.

Què ha estat per a tu el més difícil

portar a l’atur.

Un altre pas important va ser la

d’emprendre?

capitalització de l’atur. Per aconseguir-

Prendre la decisió. El dia que dius “avui

Com vas afrontar el quedar-te sense

la vaig fer un pla d’empresa amb el

començo” saps que la teva vida farà un

feina, Juan Miguel?

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

tomb.

Doncs tot i que d’entrada mai ho hagués

i he comptat amb el suport d’una

Què els recomanaries a futures

imaginat, l’acomiadament va ser el

gestoria que s’ha ocupat de tota la part

persones emprenedores?

catalitzador per saber que era el moment

legal i administrativa.

El més important per emprendre és

posar en marxa un projecte amb el que

Finalment, necessitava una mica més

madurar bé el projecte i formar-te.

sempre havia somiat: la Bici Rota.

de recursos per a la inversió inicial,

Quan saps què vols, sembla increïble,

Què és la Bici Rota?

i aquí és quan va aparèixer Acció

però els mitjans van sortint a poc a poc.

És un petit taller de bicicletes dedi-

Solidària Contra l’Atur.

cat al servei mecànic i a la venda de

Com ens vas conèixer?

bicicletes per catàleg. La intenció és

Una tarda amb la meva parella

diversificar l’activitat a la mecànica

vam entrar a un local per berenar,

mòbil, fent suport a carreres i curses i

El Antojao, i allà tenien un rètol on

esdevenir un petit-gran taller.

explicava que els havíeu ajudat a posar

Quins passos has seguit per fer

en marxa la seva cooperativa.

realitat el projecte?

Renovem el patronat
El passat 10 de febrer de 2020 es van incorporar, al patronat
d’Acció Solidària Contra l’Atur, Eugènia Bieto, Adriana

1 lloc de treball
6.500 € concedits
Barcelona
www.labicirota.com/

36 projectes i 54 llocs
de treball digne

Casademont, Jaume Lanaspa, Montse Martin i Ada Parellada.

Durant el 2019, la nostra fundació ha concedit 314.477 euros

Els nous membres, que pertanyen al món de l’empresa, acadèmic i

projectes que han creat 54 llocs de treball digne.

financer, ens donen un munt de possibilitats d’avançar en la nostra

en préstecs sense interessos. Aquest import correspon a 36

tasca i d’accedir a nous sectors, sensibles socialment.

El 62% dels projectes finançats han estat liderats

Amb aquestes incorporacions es reforça la presència femenina en

segueixen Terrassa amb cinc i Reus amb dos. La resta ha

per dones. Per zones, 11 projectes són de Barcelona, i

l’intent d’anar equilibrant un patronat paritari.

estat repartida per poblacions de Catalunya, com Badalona,

Agraïm la tasca i la implicació dels patrons que,

de Mogoda, Rubí i Besalú, entre d’altres.

Tarragona, Manresa, Hospitalet de Llobregat, Santa Perpètua

recentment, per finalització del seu mandat o per altres
raons, han anat essent baixa en la Fundació: Mossèn
Bigordà, Joan Cuatrecasas (+), Ignasi Farreres,
Josep Mª Gasch, Fèlix Gómez, Josep Martí, Anna Mª Oliveras i
Jordi Porta.

Fe d’errades A l’editorial del passat Notícies (número 59), hi ha
un error. La xifra d’un milió de llars en les quals no treballa cap
dels seus membres fa referència a Espanya, no a Catalunya.
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