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“Una persona que ha perdut la feina no ha perdut
la seva qualitat com a ésser humà, no ha perdut
les seves habilitats, no ha
perdut tota la bellesa i saviesa que hi ha en el seu
interior.
Per tant, no pot pensar que
perdre la feina és perdre’s
a si mateixa, no ha perdut
qui és en realitat.
Dr. Mario Alonso Puig
Extret del llibre: Reinvertarse.
Tu segunda oportunidad.
La crisi continua colpejant amb
força, l’atur afecta molta gent.
Els efectes de l’atur són destructius per als desocupats, les seves
famílies, la societat en general.

Sumari

Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva
feina el 1981 amb la concessió de préstecs a persones
i col·lectius desfavorits. Trenta anys després de l’inici
de l’entitat, Acció Solidària Contra l’Atur ha concedit
3.220 préstecs, per un import total de 6.240.438 €, i ha
creat 6.871 llocs de treball. S’hi han atès ajuts puntuals
a necessitats vitals, per un import de 3.266.905 €, i ha
arribat a més de 7.232 persones. Per als programes
dels fons socials a Sant Cugat - Valldoreix, Sant Boi del
Llobregat, Cornellà del Llobregat i Terrassa, s’han concedit 1.752 préstecs, amb un import de 2.208.350 €.
Acció Solidària Contra l’Atur està registrada al Registre de Fundacions del
Departament de Justícia amb el núm. 142, i al Departament d’Acció Social
i Ciutadania, al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, amb el
núm. E00680.

La crisi encara ens fa més necessaris,
carta del el president
Entenent Acció Solidària Contra l’Atur
Ajudar a crear ocupació
Ajuts a processos d’inserció
Un cop de mà:
Ajuts puntuals per a necessitats vitals
Fons socials: Sant Cugat i altres territoris.
La Roda de la Solidaritat
Els comptes del 2011
Donants, col·laboradors i voluntaris
Presència externa
Premi Josep M. Piñol
Sumant esforços
Manifest
Patronat
Reptes pel 2012
Com pots col·laborar
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La crisi encara ens fa
més necessaris
A més desocupats, fan falta més
recursos per donar préstecs
Carta del president
Com cada any, em toca fer recompte de tot el que
s’ha realitzat a Acció Solidaria Contra l’Atur.
Aquest any 2011 tampoc no ha estat un any fàcil.
El greu problema de l’atur no ha disminuït sinó tot
el contrari, i ha fet que hi hagi més necessitats.
Cada mes a Catalunya s’han anat destruint llocs
de treball, i ha augmentat d’una forma molt preocupant el nombre de persones sense feina.
Periòdicament, el Govern ens dona unes xifres
fredes que solament serveixen per a les estadístiques, però que no reflecteixen el drama humà que
cada numero amaga al seu darrere.
Acció Solidaria Contra l’Atur va néixer amb vocació de pal·liar segons les seves possibilitats
aquest problema que pateix una part de la població. Ho estem fent des de fa més de 30 anys. Donem préstecs sense interès i ocasionalment ajuts
a les necessitats més urgents a persones molt
desfavorides.
Aquest 2011, les subvencions per part de les diferents administracions han estat inexistents o de
menys quantia. Les retallades també han fet forat
en la nostra fundació.
Al contrari, podem explicar amb satisfacció que
ha augmentat el nombre de socis.
L’equip de voluntaris també va creixent i es va
consolidant. Cada cop són més els professionals,
joves o sèniors, que d’una forma altruista ens
ofereixen els seus coneixements i la seva experiència, tant per a tasques organitzatives com per
avaluar o tutelar projectes, i fer la selecció per donar desprès els préstecs.
Els Fons Socials, en els diferents territoris, també han
anat augmentant, principalment el de Sant Cugat.
Aquest any hem donat per valor de 676.331 €
El 2011 hem dedicat especial atenció a millorar

tot el que fa referència a comunicació, hem renovat la pàgina web, i tenim presència en les xarxes
socials, com twitter i facebook. Creiem que estar
en els mitjans és absolutament indispensable en
el segle XXI .
Un altre pas endavant ha sigut el Manifest que hem
fet contra l’atur, que vam presentar el dia del Premi
Piñol. És una crida a tota la societat civil per dir prou
a la greu situació de la falta de treball, especificant
unes mesures extraordinàries amb un programa
concret per poder crear molts llocs de treball.
També ha estat important el donatiu que ha fet la
Fundació Esico. Aquesta s’ha dissolt i ha donat
tot el seu fons patrimonial a tres fundacions, una
d’elles la nostra.
Com sempre, vull donar-vos les gràcies a tots per
la vostra col·laboració. Tant pels donatius com per
l’ajuda voluntària en les diferents tasques, que fan
possible el bon funcionament de la nostra fundació.
La professionalitat, el rigor i la transparència són
els principals valors de la nostra entitat i és la
nostra manera de treballar.
Us animo que continueu amb la vostra ajuda i també que encoratgeu més persones perquè es facin
socis o voluntaris. Tot tipus de compromís ens és,
en aquests moments de crisi, molt necessari.
Són temps difícils i per això més que mai hem
d’oferir la nostra ajuda altruista que, per petita que
sigui, segur que serà útil. Més persones podran tenir l’oportunitat d’emprendre un nou projecte i refer
la seva vida. Sense treball, és fàcil perdre la dignitat com a persona.
Moltes gràcies, us necessitem a tots.
Joan Comas
President del Patronat
Acció Solidària Contra l’Atur
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Entenent
Acció Solidària
Contra l’Atur
Què fem...
Acció Solidària Contra l’Atur és una
resposta tangible, decidida i pràctica
de la societat civil al repte de l’atur amb
la creació i l’administració d’un fons
econòmic privat.

1

Volem ajudar a la creació de llocs de
treball; per això impulsem iniciatives d’autoocupació i la consolidació
d’empreses del sector social.

2

Així, entre altres activitats, donem
préstecs per millorar la situació laboral
de les persones i entitats socials amb
idees emprenedores.

3

Per a l’obtenció del préstec o l’ajut, la
petició es canalitza a través de professionals que en tramiten les sol·licituds,
elaboren els plans d’empresa corresponents i presenten les peticions a la
comissió de valoració, l’encarregada
d’avaluar cada cas. Posteriorment, un
tutor fa el seguiment de les iniciatives a
les quals s’ha atorgat el suport.

4

5

Diverses dades globals de l’any 2011
▌ 676.331 € Total imports concedits
▌ 149 Llocs de treball creats o consolidats
▌ 652 Persones beneficiàries dels programes
▌ 40 Nombre de voluntaris
▌ 3 Nombre de professionals contractats

Sol·licitud d’ajut
o préstec a
un professional
d’atenció social

Petició de
documentació
i avaluació

Avaluació de la
sol·licitud pel
comitè tècnic

Tutoria i
seguiment del
projecte

Retorn
dels diners
prestats
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El nostre
objectiu principal:
ajudar a crear ocupació
Què fem...

Com es concedeixen

Els préstecs solidaris són préstecs
que Acció Solidària Contra l’Atur
concedeix sense interessos per a la
creació o la consolidació d’iniciatives
com ara:

Els projectes presentats són avaluats pels serveis de
promoció econòmica d’ajuntaments, consells comarcals o altres organismes públics (tots dins l’àmbit territorial de Catalunya), els quals presenten la sol·licitud
d’ajut, acompanyada de tota la documentació pertinent: pla d’empresa, pla d’inversió i finançament, compte de resultats provisional, etc. Una comissió tècnica,
formada per professionals voluntaris i una treballadora
social, examina i resol cada sol·licitud amb un criteri
rigorós.
Per accedir a un préstec, el projecte ha de:

Microempreses d’autoocupació.
Empreses d’inserció sociolaboral, centres especials de treball i
tallers ocupacionals.
Cooperatives, fundacions o
associacions;

Dades
▌ 71

Ajuts concedits

Ser viable econòmicament, a mitjà i llarg termini;
Empreses d’inserció sociolaboral,
Centres especials de treball i tallers ocupacionals.

▌ 149 Llocs de treball creats o 		

Cooperatives, fundacions o associacions;

		

En el cas de microempreses, el promotor no ha de
disposar de recursos econòmics suficients ni de la
possibilitat d’accedir a un préstec bancari per manca
d’aval.

consolidats

▌ 297.980€ Import prestat
▌ 4.200€ Import mitjà dels préstecs

S’han assessorat		
140 projectes del programa d’autoocupació.
S’han desaconsellat		
36 projectes perquè no eren viables.
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Sobre dues rodes
Un grup de vuit persones, abrigats amb roba i
casc de ciclistes, posen davant la càmera, acompanyats evidentment de les seves bicicletes. La
imatge fotogràfica immortalitzarà la sortida d’avui:
una ruta per les principals marques del segle XIV
a la ciutat de Manresa i al pla de Bages. Les muralles medievals, la basílica de la Seu, el carrer
del Balç o el Monestir de Sant Benet han donat
la benvinguda a aquests amants del ciclisme que
s’han trobat gràcies a MBICI, Manresana de serveis amb bicicleta.
MBICI és gairebé un nadó. Va néixer el desembre de 2011 amb un local propi, a Manresa, tot i
que la iniciativa té vida des de l’agost de 2011,
quan MBICI es va constituir com a cooperativa.
Víctor Maese, juntament amb dos socis més, van
engegar el projecte. “Tant el Pep com l’Adam,
els altres dos socis, estaven vinculats a una
associació en defensa del col·lectiu ciclista
manresà, i vam pensar que podríem engegar
una cooperativa si uníem les seves forces a
la meva experiència d’haver treballat en consum responsable i ONG”.
MBCI, Manresana de serveis amb bicicleta s’ha
consolidat com una cooperativa que ofereix diversos serveis vinculats al món de la bicicleta:
des de rutes de descoberta en bici pel Bages,
serveis escolars vinculats a l’educació viària
dels més petits, lloguer de bicis, taller i aula de
mecànica bàsica… fins al transport ecològic: la
cistella a domicili. “MBICI ofereix un servei de
repartiment a domicili de productes alimentaris del Bages, amb l’objectiu de portar a casa
aliments de qualitat, sans, frescos i de temporada, i amb el valor afegit d’estar donant
suport a l’agricultura local amb el consum
local”. Això és possible gràcies al treball conjunt
de MBICI amb la cooperativa FRESCOOP en el
marc d’un nou projecte comarcal anomenat Mengem Bages,el qual té com a objectiu principal la
promoció del producte de proximitat i el suport a
l’economia del territori.
MengemBages, juntament amb MBICI, pot fer
arribar la comanda a qualsevol punt del Bages,
però si viviu a Manresa i els seus voltants, MBICI
us durà l’encàrrec en tricicle de càrrega elèctric o
en bicicleta, reduint d’aquesta manera la contaminació i el soroll a la ciutat.

La línea empresarial que està tenint més èxit a
MBICI és la de les rutes guiades en bicicleta per
la comarca del Bages. “Disposem de 30 bicicletes btt, i organitzem sortides guiades per
conèixer el patrimoni natural, arquitectònic i
cultural. Tenim des de cursos d’iniciació fins
a rutes per la Manresa medieval, pel monestir
de Sant Benet, o un recorregut pels indrets
que van ser escenari de les vivències dels
maquis”. Precisament aquest mes de març, i
coincidint amb el 500 aniversari del pas de Sant
Ignasi de Loiola per terres manresanes, s’ha fet
una pedalada ignasiana fins a la cova del sant
a Manresa, acompanyada de les explicacions de
les peripècies de Sant Ignasi viscudes a la comarca.
“Nosaltres som actius i anem programant
activitats, però és cert que tota empresa
que neix en època de crisi necessita un cert
temps per consolidar-se. El que més ens costa és desenvolupar el mercat de les escoles.
Oferim projectes d’educació viària i rutes lúdiques per a nens i nenes, però sembla que
de moment ens en sortim millor en altres àmbits.” Víctor Maese havia sentit a parlar d’Acció
Solidària per la seva feina vinculada a ONG. Així
que el projecte va tenir cara i ulls es va presentar a Acció Solidària Contra l’Atur i, veient-ne la
viabilitat, se’ls va atorgar un préstec de 20.000
euros a retornar sense interessos. “El futur és
esperançador, tenim molta il·lusió i cada vegada ens reclamen més rutes guiades. Hem
creat una pàgina web i tenim presència al facebook, on els ciclistes exposen els seus comentaris i les seves impressions després de
les pedalades”.
Acabant de conversar amb el Víctor, visitant la
pàgina web de MBICI i sentint-los parlar apassionadament de les rutes, de la natura, de la cultura
a descobrir en bicicleta, un s’adona que hi ha tota
una filosofia i un món a viure sobre dues rodes.
Pedalem?
MBICI
www.mbici.cat
mbici@mbici.cat
carrer del Bruc, 59, baixos
08241 Manresa
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Ajuts a processos
d’inserció
laboral
Què són?...

Com es concedeixen

El programa d’ajuts a processos d’inserció laboral vol
facilitar elements a la persona en situació d’atur, perquè pugui fer una inserció laboral immediata Els ajuts
econòmics estan destinats a necessitats com ara:

Aquest ajut es tramita sempre a través d’un treballador social dels ser·
veis socials dels ajuntaments amb
els quals col·laborem o altres
serveis especialitzats, els quals
n’emplenen la sol·licitud i hi adjunten la documentació acreditativa. Si
la situació ho permet, el sol·licitant
ha de retornar l’ajut, o una part,
sempre sense interessos. La quantitat de l’ajut depèn de l’activitat.

▌ formació: obtenció del carnet de manipulador
d’aliments, carnet de conduir, altres cursos de
formacions específiques...;
▌ lloguer de locals per obrir un negoci nou;
▌ compra de màquines: una màquina de cosir,
màquines industrials, eines de treball...;
▌ pagament de permisos i quotes de la Seguretat
Social: llicència d’activitats, llicència d’obertura,
llicència per a determinades activitats, com ara el
servei de taxi...;
▌ compra o reparació de vehicles, per exemple,
furgoneta per al transport de mercaderies...;
▌ compra de mercaderia: per poder iniciar el negoci,
oferir una nova línia de productes...;
▌ pagament de llars d’infants, per facilitar la inserció
laboral de la mare.

Dades
▌ 46 Ajuts concedits
▌ 48 Llocs de treball creats
▌ 135 Persones beneficiàries
		

(nucli familiar)

▌ 674 € Import mitjà prestat
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Un cop
de mà

Programa d’ajuts puntuals
a necessitats vitals
Què fem...

Com es concedeixen

Són ajuts econòmics que tenen com a finalitat permetre
que els aturats puguin sortir de situacions límit, és a dir,
ajuts de subsistència bàsica, com ara aliments, problemes d’habitatge (desnonaments, lloguers...), rebuts de
subministraments (aigua, llum...), despeses mixtes (subministraments i subsistència) i altres ajuts.

Les sol·licituds d’ajuts a situacions
límit arriben i es canalitzen a través
de treballadors socials de municipis, parròquies, etc.
Les sol·licituds es presenten acompanyades de tota la documentació
necessària. Una comissió tècnica
resol cada sol·licitud amb un criteri
rigorós, segons una sèrie de bases
preestablertes. Generalment, els
ajuts són a fons perdut, tot i que, de
vegades, se’n negocia un retorn total o parcial, en funció de la situació
de la persona que l’ha sol·licitat.

Dades
▌ 321 Sol·licituds aprovades
▌ 999 Persones beneficiàries de manera directa
(nuclifamiliar)
▌ 148.782€ Import

Distribució dels ajuts
▌ 58% Ajuts per a l’habitatge
▌ 12% Subsistència
▌ 30% Despeses mixtes
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Fons socials:
Sant Cugat i altres
territoris
fons social Sant Cugat - Valldoreix

Altres territoris

L’activitat principal del Fons Social Sant Cugat Valldoreix ha estat l’estudi i la concessió de préstecs.
Només un 2,28% de les sortides corresponen a ajuts
puntuals. El percentatge de retorn acumulat dels préstecs és d’un 91,64%.
Cal agrair especialment el suport, per a aquest programa, de l’Ajuntament de Sant Cugat, de l’Obra Social de “la Caixa” i de la Fundació Serra Santamans.

Els fons socials també tenen presència en altres seus territorials:
Rubí, Cornellà i Terrassa. L’activitat
dels fons socials sempre té la collaboració dels ajuntaments en què
s’implanten. Els fons socials estan
gestionats per voluntaris que fan
possible l’atenció a les persones
que necessiten un cop de mà.

Dades

Dades

Sant Boi de Llobregat

▌ 11/1998 Data de creació
▌ 163 Sol·licituds resoltes el 2011
▌ 210.970 € Import global

ANY

PRÉSTECS

1998

1.442

▌ 01/2011 Data de creació
▌ 5 Sol·licituds resoltes el 2011
▌ 4.100€ Import global

IMPORT
AJUTS
IMPORT
ACUMULAT PUNTUALS ACUMULAT

1.442

0

0

1999

5.878

7.320

0

0

2000

19.509

26.829

0

0

2001

100.664

127.493

0

0

2002

195.601

323.094

390

390

2003

207.325

530.419

1.500

1.890

2004

194.835

725.254

565

2.455

2005

220.390

945.644

481

2.936

2006

158.150

1.103.794

800

3.736

2007

170.250

1.274.004

2.500

4.036

2008

215.185

1.489.229

2.500

6.536

2009

162.150

1.651.379

4.961

11.497

2010

181.710

1.833.089

1.710

13.207

2011

206190

2.039.279

4.780

17.987

Total concedit

2.057.266

Terrassa
▌ 11/2007 Data de creació
▌ 4 Sol·licituds resoltes el 2011
▌ 4.100€ Import global 2011
▌ 94 Sol·licituds resoltes el 2011
▌ 108.520€ Import global

Cornellà
▌ 05/2007 Data de creació
▌ 10 Sol·licituds resoltes el 2011
▌ 10.400€ Import global 2011
▌ 39 Sol·licituds resoltes el 2011
▌ 38.464€ Import global
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La Roda de
la Solidaritat
no s’atura mai. Els diners que es retornen,
es reinverteixen per a noves necessitats
D’on provenen els recursos
5,27%

1,33%

13,21%
44%
36,16%

44,03 % Retorn préstecs
36,16 % Donacions privades
13,21 % Subvencions públiques
5,27 % Disminució disponible
1,33 % Ingressos financers
100,00 %

A què es destinen els recursos
4,35% 2,11%
5,69%
8,15%
10,76%
16,28%

52,66%

52,66 % Préstecs per l’ocupació
16,28 % Ajuts Puntuals sense retorn
10,76 % Despeses de personal
8,15 % Fons contingència
5,69 % Insolvències dels préstecs
4,35 % Serveis exteriors i amortitzacions
2,11 % Premi Josep M. Piñol
100,00 %
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Comptes
del 2011
La nostra activitat en xifres
Els comptes de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur
han estat auditats per AUREN Auditors Barcelona, membre del Col·legi de Censors de Comptes de Catalunya, i
estan a disposició dels col·laboradors de l’entitat.

En €

En %

▌ Retorn préstecs

431.910

44,03

▌ Donacions privades

354.749

36,16

▌ Subvencions públiques

129.612

13,21

▌ Ingressos financers

13.004

1,33

▌ Disminució disponible

51.738

5,27

981.013

100,00

En €

En %

▌ Préstecs per l’ocupació

516.570

52,66

▌ Ajuts puntuals sense retorn

159.736

16,28

▌ Despeses de personal

105.526

10,76

▌ Serveis exteriors i amortitzacions

42.691

4,35

▌ Premi Josep M. Piñol i altres

20.707

2,11

▌ Fons de contingència

80.000

8,15

▌ Insolvències dels préstecs

55.783

5,69

981.013

100,00

Origen dels recursos

Total

Recursos aplicats

Total

Els diners que ens retornen les persones a qui deixem els préstecs serveixen per donar nous
préstecs a altres persones que ho necessiten. Comptem també amb altres ingressos, com són
les entrades dels donants, subvencions i altres conceptes rebuts durant l’exercici. Aquests
ingressos ens permeten fer front a les despeses generades per dur a terme la nostra activitat,
com ara els ajuts a fons perdut, les despeses de funcionament de la Fundació i els préstecs
fallits, que es consideren que no es podran recuperar.
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Donants,
col·laboradors i
voluntaris
Gràcies als
donants i
col·laboradors per la
seva
generositat.
Gràcies als voluntaris que ens donen el
millor que tenen.
Gràcies als professionals, entitats i
institucions podem
realitzar el nostre
objectiu.

El valor afegit d’Acció Solidaria
Contra l’Atur és que el seu funcionament es basa a partir de
donants i voluntaris.
Els donants són persones físiques i entitats que col·laboren
amb les seves aportacions periòdiques o puntuals.
Aquest any hem tingut el donatiu
de 300,000 € que provenen de la
dissolució de la Fundació Esico.
Aquesta quantitat queda com a
fons patrimonial de la Fundació.
Els voluntaris són professionals
que d’una forma altruista donen
part del seu temps per fer diferents tasques a la Fundació.
Aquest binomi, donants i voluntaris, tenen un objectiu comú:
ajudar les persones amb pocs
recursos i en situació d’atur.
L’atur augmenta d’una forma
dramàtica en la nostra societat
actual. És per això que els esforços, tant econòmics com humans, són tan necessaris.

GRÀCIES:
Als donants perquè,
malgrat el temps de
crisi que vivim, han
continuat les seves
aportacions i moltes
vegades més generoses.
Als voluntaris, pel
seu esperit altruista
que dóna el valor
afegit de la generositat, valor afegit de
la nostra Fundació
i l’element clau i indispensable per complir
el nostres objectius.
Als professionals,
persones que amb
el seu bon treball fan
possible el funcionament de l’entitat.
A les entitats i
institucions que des
de diferents vessants,
tant l’econòmic com
el de suport, confien
en la nostra feina i
ajuden a fer que el
nostre treball sigui
possible.
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Més presència
externa
Continuem amb la voluntat i la
necessitat de tenir més presència publica, volem que la societat ens conegui i sàpiga quin es
l’objectiu de la nostra Fundació,
solament així tindrem més donants i voluntaris.

rents projectes que gràcies als
nostres préstecs solidaris s’han
tirat endavant.

Com més freqüents siguin els
nostres missatges, i en llocs
més diversos, més arribarem a
tothom.

Presència en premsa escrita:
A La Vanguardia, amb l’article
“Un business angel solidari”
Al diari Expansión, “Cómo apoyar la creación de medio millón
de empresas y reducir el paro”

Amb la col·laboració d’Esade
Alumni hem fet una nova pàgina
web de disseny més clar i actual.
Amb la col·laboració de la Fundació Blanquerna i Esade Alumni, hem elaborat quatre vídeos
amb exemples concrets de dife-

Hem tingut presència al Canal
Català en un programa de debat
sobre l’atur.

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
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Premi
Josep M. Piñol,
14a edició
En memòria de Josep M. Piñol, membre fundacional d’Acció Solidària Contra l’Atur, des de
l’any 1997 es convoca anualment aquest premi amb l’objectiu de reconèixer la innovació i la
trajectòria institucional d’una entitat a favor de la inserció laboral de persones i col·lectius en
situació d’exclusió sociolaboral.
En aquesta catorzena edició,

Insertate i Fundació Marianao reben els Premis J.M. Piñol 2011
a la inserció laboral impulsats per Acció Solidària Contra l’Atur
amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”
El 28 de novembre es va fer entrega dels Premis Josep M. Piñol 2011, que premien la innovació
i la trajectòria d’entitats i empreses d’inserció laboral.. El premis estan dotats amb 10.000 euros
cadascun i enguany s’han atorgat a les entitats Insertate i Fundació Marianao.

Millor iniciativa innovadora de lluita contra
l’atur: INSERTATE 3D

Premi a la trajectòria en la lluita en
favor de la inserció laboral: FUNDACIÓ MARIANAO CASAL INFANTIL I
JUVENIL

El jurat ha valorat especialment
l’objectiu d’afavorir la inserció laboral
de col·lectius desfavorits oferint-los
l’oportunitat de participar en el sistema socioeconòmic i amb la creació
de nous llocs de treball en l’àmbit de
les noves tecnologies audiovisuals.
Han creat un mecanisme pioner capaç de donar sortida a la situació de
marginació i exclusió sociolaboral
que pateixen persones amb greu
discapacitat derivada d’una malaltia
minoritària i que es troben a l’atur
sense recursos econòmics.

S’ha destacat perquè es tracta d’una entitat amb 26
anys d’història, compromesa amb la defensa dels drets
socials, i alhora com a entitat significativa dedicada
al desenvolupament solidari i la inserció laboral de
col·lectius en situació d’exclusió sociolaboral del barri
de Marianao de Sant Boi del Llobregat i del seu entorn
social més proper. Hi desenvolupen molts projectes socioeducatius i d’animació sociocultural, i també cursos
de formació ocupacional i servei d’orientació jurídica...

Amb el suport de:

L’acte va tenir lloc a Caixafòrum, i en el seu decurs el
Sr. Martí Parellada, doctor en Ciències Econòmiques
i Empresarials i catedràtic de la Universitat de Barcelona, pronuncià la conferència “Nova economia i nous
llocs de treball”.
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Sumant
esforços

Col·laboració i suport a altres entitats
El treball en xarxa i en col·laboració amb altres entitats
és clau per sumar esforços i multiplicar resultats.
Acció Solidària Contra
l’Atur forma part de:
▌ Coordinadora Catalana de Fundacions
▌ Junta de Govern de l’Acord Ciutadà per
una Barcelona Inclusiva de l’Ajuntament
de Barcelona
▌ Comissió d’Acció i Cooperació dels
Enginyers Industrials de Catalunya
▌ FETS, Finançament Ètic i Solidari
▌ Federació Catalana de Voluntariat
Social, dins l’àrea sectorial d’inserció

És sòcia de:
▌ Associació Cristianisme S. XXI
Col·labora amb:
▌ El grup de treball sobre pobresa del
Consell Municipal de Benestar Social de
Barcelona i de la Xarxa d’inserció sociolaboral de l’Ajuntament de Barcelona
▌ El programa INICIA per a la Creació
d’Empreses del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya

▌ Junta Directiva estatal de FIARE, Banca
Ética i Ciutadana
▌ Xarxa Europea d’Acció
Social ESAN (European
Social Action Network)

Destaquem els convenis i col·laboracions amb:
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El per què
d’un manifest?
Al final de l’any 2011 hi havia a Catalunya més
de 775.000 persones en atur. A Espanya la
xifra superava els cinc milions. 1.575.000 llars
on cap dels membres tenia feina. Un 48%
dels joves de menys de 25 anys es trobaven a
l’atur. Aquestes esgarrifoses xifres ens diuen
que sobren lamentacions i manquen accions.
ACCIO SOLIDARIA CONTRA L’ATUR, que
des de fa més de 30 anys te com a objectiu
lluitar contra l’atur, havia de fer quelcom més
del que fa, dons el país es troba en una situació d’emergència. Es imprescindible una tAcció Solidària Contra l’Atur de sensibilització
ciutadana. Varem creure que era necessari un
Manifest que fes una crida a prendre accions
per impulsar l’economia i crear ocupació. Cal
ara recollir l’adhesió d’entitats de la societat
civil i de ciutadans, per tots plegats, exigir als
governs una acció decidida i contundent per
alliberar-nos d’aquesta lacra social.
A continuació detallem el contingut del Manifest.

Manifest: Solidaritat Contra l’Atur
Motivat per la greu situació de
l’atur a Espanya i a Catalunya
Més de 5.000.000 d’aturats
Cal un Pla de Xoc per impulsar l’economia
i crear ocupació!
Coneixem les dificultats de la situació econòmica en la qual ens trobem i com ens afecta
l’entorn internacional actual. Una de les seves
conseqüències més greus és que l’atur a Espanya i a Catalunya ha arribat a un nivell inimaginable. Ja és hora de dir prou! Ja és hora
de fer un “Pla de Xoc contra l’Atur”!.
El Govern, juntament amb les comunitats autònomes i la societat, ha de posar en marxa
un gegantesc.

Pla solidari per impulsar
l’economia i crear ocupació
La fita fóra situar l’atur espanyol al nivell mitjà
europeu, a l’entorn del 10%. Per al finançament d’aquest pla extraordinari, que ha de ser
independent dels pressupostos públics, s’ha
de fer un excepcional esforç col·lectiu que generi recursos addicionals.
En moments crucials en la història dels diferents països, la comunitat s’ha sentit patriota
i solidària per una causa noble comuna i ha
estat disposada a fer sacrificis i reduir el benestar immediat pel bé de tota la comunitat.
Ara ha arribat un d’aquests moments!
El pla hauria de posar en marxa un ingent projecte d’inversions en sectors rendibles, que
tinguin futur i que creïn ocupació. Els experts
haurien de determinar en quines àrees és
més aconsellable invertir. A títol orientatiu es
suggereix: fomentar l’exportació i la internacionalització d’empreses existents; nous sectors emergents: energies alternatives, estalvi
d’energia, automòbil elèctric o preservació del
medi ambient; infraestructures clau que creïn
valor afegit i ocupació; plans massius de formació i professionalització; R+D+I amb efectes a curt i mitjà termini, etc. Es fonamental
també crear 500.000 noves empreses que puguin ser rendibles i generin llocs de treball. El
capital humà desaprofitat de què es disposa
està plenament preparat per fer-ho, si es facilita ajut i recursos.
El nou finançament a generar hauria d’estar
a l’entorn del 5% del PIB espanyol, és a dir,
uns 50.000 milions d’euros anuals durant un
període de tres a cinc anys. Aquesta important
xifra ha de ser addicional i al marge dels pressupostos de l’Estat i dels plans del Govern per
complir amb els requeriments de la UE per
sortir de la crisi financera i fiscal.
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L’obtenció de nous recursos es basaria a posar
en marxa una fiscalitat extraordinària i temporal, guiada pel criteri que s’hi contribueixi en
funció de la capacitat econòmica personal, i
engegar una lluita sense treva contra el frau
fiscal i els paradisos fiscals.
Aquest nous recursos s’han d’administrar amb
gran transparència i generar plena confiança
als ciutadans respecte al seu bon ús. Recursos gestionats per un ens autònom al marge
dels pressupostos generals de l’Estat, per un
organisme de direcció i supervisió integrat pel
Govern, els partits polítics i la societat civil representada, com a mínim, per les organitzacions patronals i els sindicats.
Un dels beneficis de la proposta és que a mesura que l’economia vagi millorant i l’atur es vagi
reduint, el seu cost anirà minvant i alliberarà
recursos. També els mercats financers valoraran positivament el creixement de l’economia i
la reducció de l’atur, reduint el cost del finançament del deute públic espanyol, cosa que ajudarà a aconseguir el necessari ajust fiscal de
l’economia espanyola i catalana.
Som conscients de les dificultats que els ciutadans, les empreses i el país estan travessant,
i dels sacrificis que ja ara s’han de fer. Però
el nivell d’atur actual és moral, social i econòmicament insostenible. Els valors de justícia
social, pau i concòrdia entre els ciutadans són
superiors a qualsevol benestar material. Pau
social que fins ara s’ha mantingut, en bona
part, gràcies a l’assenyada moderació dels
aturats, a un cert suport públic i a l’ajut de les
famílies i d’algunes entitats socials.
A Catalunya són 720.000 els aturats. La Generalitat de Catalunya i la societat catalana
han de demostrar una vegada més la seva
capacitat d’iniciativa i generositat per impulsar projectes solidaris que creen país.

DEMANEM AL GOVERN ESPANYOL, A LES
COMUNITATS AUTÒNOMES, ALS PARTITS
POLÍTICS, A LES INSTITUCIONS I ALS MOVIMENTS SOCIALS QUE PRENGUIN LA INICIATIVA PER PORTAR A TERME AQUESTA
PROPOSTA, DE MANERA QUE UNA ACTUACIÓ CONJUNTA PERMETI SORTIR DEL
DRAMÀTIC ATZUCAC EN EL QUAL EL PAÍS
I ELS SEUS CIUTADANS ES TROBEN.
El proper mes de Maig es convocaran totes
les Entitats que s’han adherit al Manifest: Solidaritat Contra l’Atur, per revisar i millorar el
seu contingut, decidir la estratègia a seguir en
els propers mesos i fixar els passos a donar
per presentar-lo a la Societat Civil, als partits
polítics i a les Administracions Catalana i Espanyola.
Barcelona, 28 de novembre de 2011
Acció Solidaria Contra l’ Atur és una fundació privada catalana. Fundada l’any 1981 pel
seu primer president Josep M. Piñol. Posteriorment han sigut presidents el que fou Abat
de Montserrat Cassià M. Just, Francesc Domingo i, actualment, Joan Comas Basagañas.
El Patronat està format per persones de diferents àmbits professionals i per representants
d’entitats religioses. La Fundació està inscrita
amb el núm. 142 en el Registre General de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Per a adhesions individuals o com a entitat, adreceu-vos a:
ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
Telèfon 932170288
a/e: accio@pangea.org
www.acciosolidaria.cat
@NOalAtur.
facebook.com/accio solidaria contra l’atur .
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Patronat i
expresidents
▌ Joan Comas Basagañas
▌ president 1, 2
▌ Empresari
▌ Oriol Romances Vidal
▌ vicepresident primer 1, 2
▌ Enginyer tècnic
Vocals
▌ Josep Bigordà Montmany
▌ Parròquia de Nostra Sra. del Pi
▌ Ramón Escamilla Montlleó
▌ Enginyer químic
▌ Ignasi Garcia Clavel
▌ Llicenciat en filosofia i
lletres

▌ Maria Antònia Gili Marqués
▌ vicepresidenta segona 1
Mestressa de casa i
responsable del fons social
Sant Cugat-Valldoreix
▌ Josep M. Trullas Graells
▌ vicepresident tercer 1, 2
Empresari
Vocals
▌ Joan Majó Cruzate
Enginyer industrial
▌ Pilar Mercadé Nubiola 1
Experta en treball social
▌ Pilar Malla Escofet
Treballadora social

▌ Ramón García Gay
▌ Professor d’ESADE

▌ Josep Martí Gómez
Periodista

▌ Fèlix Gómez i Liarte
▌ Informàtic 1

▌ Anna M. Oliveras Saurina
Congregació Hospitalàries
de la Santa Creu

▌ Josep M. Gasch
▌ Riudor, secretari 1
Advocat
▌ Lluís Colom Farré
▌ tresorer 1
Professor mercantil

▌ Francesc Raventós Torras 1, 2
Economista
▌ Maria Roset Panadés
Ordre Companyia de Maria
▌ Joan Travé Casals
Jesuïtes de Catalunya
1 Formen part del Consell Directiu,
juntament amb Jaume Moliner Miralles
i Pere Sánchez Gordi.
2 Formen part del Consell Executiu.

▌ Gil Parés Casellas
Caputxins de Catalunya

▌ Josep M. Piñol Font
▌ En fou fundador, i president
del 1981 al 1996

▌ Cassià M. Just Riba
▌ Abat emèrit de Montserrat
En fou president del
1996 al 2007.

▌ Francesc Domingo Francàs
▌ En fou president del
2008 al 2009.
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Reptes
per al 2012
Tot sembla indicar, que per l’atur, 2012 serà
encara un any més difícil. L’economia espanyola entrarà en recessió i el nombre d’aturats
seguirà augmentant. A Catalunya la situació
no serà molt millor.

da trajectòria a favor de la inserció laboral. Per
aquest exercici, si sumem l’import dels diferents programes, el volum d’activitat tindrà un
import de 1.235.000€, el més alt de la nostra
història.

Quins son els reptes d’Acció Solidaria contra l’Atur davant una situació tan punyent? El
repte principal és poder contribuir al màxim
de la nostra capacitat a crear llocs de treball.
Per això, a més de la nostra activitat usual de
deixar diners per impulsar petits i mitjans projectes empresarials, farem una convocatòria
extraordinària per atorgar tres préstecs de
50.000€ a retornar en cinc anys sense interessos. En les sol·licituds es valorarà especialment la creació d’ocupació.

Però la Fundació voldria tenir una major
presència pública per poder sensibilitzar la societat de com de destructiu és l’atur tant humana com socialment. Per això, hem decidit impulsar el “Manifest: Solidaritat contra l’atur”, al
que s’estan adherint un bon nombre d’entitats i
ciutadans. Un cop aconseguit un ampli suport
serà presentat a la societat i a les Administracions. Dins d’aquesta voluntat de sensibilització ciutadana, està previst organitzar el mes
de Maig una jornada junt amb ESADE-IEL.
Tindrà com a títol: “Crear Ocupació. Un pacte
Solidari”

Aquest any seguirem també cooperant amb
la Fundació SEIRA que ens aporta 100.000€,
per poder recolzar projectes de cooperatives
joves. Continuarem com sempre amb la política d’utilitzar els Fons Socials per fer petits
préstecs que cobreixin necessitats puntuals.
En aquest apartat, els Fons Socials destinaran
quasi 220.000€.
La quantitat de diners més important, ve del
fons de Sant Cugat del Vallès - Valldoreix, que
està fent una gran tAcció Solidària Contra
l’Atur.
Donada la gravetat del moment, i de les moltes més sol·licituds que rebem, destinarem
150.000 €. a petits ajuts puntuals sense retorn
per cobrir greus necessitats vitals derivades
de situacions d’atur.
Seguint ja una llarga tradició es convocarà la
15ª edició dels Premis Josep Mª Piñol que
premiaran amb 10.000 € la millor iniciativa innovadora de lluita contra l’atur, i també amb la
mateixa xifra l’entitat que tingui una reconegu-

Per acabar volem agrair als donats i als voluntaris pel seu esforç i dedicació, confiem
seguir comptant amb ells, tot desitjant poder
augmentar el seu nombre per facilitar les moltes tasques d’ Acció Solidaria Contra l’ Atur
en moments tan difícils. Voldríem creure que
aquest any la situació econòmica tocarà fons
i que es podrà iniciar la recuperació i la creació d’ocupació. En tot cas, mentre el problema
dels sense feina sigui tan greu, la solidaritat
de tots ha d’intentar pal·liar, fins allà on sigui
possible, els infinits drames socials que estem
vivint. Desitjaríem de tot cor, que ben aviat podéssim tenir una visió de futur més optimista.

Com pots col·laborar-hi
Com ajudar a donar feina
fent-te’n voluntari
Si tens una mica de temps i t’agradaria
destinar·lo a persones que necessiten
un cop de mà, no ho dubtis.
A Acció Solidària Contra l’Atur
t’esperem!

fent-hi una aportació
econòmica
Pots fer la teva aportació(1) a través de la
butlleta, amb l’autorització bancària que
trobaràs a la nostra web (www.acciosolidaria.cat) o bé amb un ingrés a qualsevol oficina de:

• Catalunya Caixa:
2013 0021 07 0200395557
• “la Caixa”, Caixa Bank:
2100 0933 49 0200061375
• Caixa d’Enginyers:
3025 0002 42 1521652660
• O bé amb un xec nominatiu a:
Acció Solidària Contra l’Atur,
Fundació Privada
Riera Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
Telèfon 93 217 02 88
(1) Declaració de la renda corresponent a l’exercici de l’any
en curs Tots els donatius aportats a la Fundació gaudeixen
de la deducció en la quota de donatiu (del 25% per a persones físiques i del 35% per a empreses), amb el límit del 10%
de la base liquidable, segons estableix la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interès general. Per poder
certificar aquests donatius, cal que el donant ens indiqui les
seves dades personals i el seu NIF.

Acció Solidària Contra l’Atur
Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
Telèfon 932170288
a/e: accio@pangea.org
www.acciosolidaria.cat
@NOalAtur.
facebook.com/accio solidaria contra l’atur

