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Les xifres reflecteixen els darrers 13 anys
de l’activitat total acumulada de tots els
programes de la Fundació des del 1981.

ANY

IMPORT EN
AJUDES EN K€

LLOCS DE FEINA
CREATS

2008

10.076€

12.551

2009

10.731 €

13.017

2010

11.729 €

13.690

2011

12.454 €

14.208

2012

13.461 €

14.799

2013

14.660 €

15.442

2014

15.804 €

15.800

2015

16.359 €

15.923

2016

16.940 €

16.057

2017

17.805 €

16.154

2018

18.400 €

16.237

2019

19.019 €

16.291

2020

19.340 €

16.355

Acció Solidària Contra l’Atur és una
entitat sense ànim de lucre que
des de l’any 1981 treballa perquè
persones que es troben a l’atur
o en situacions de treball precari
puguin crear o consolidar un lloc de
treball digne per tenir l’oportunitat
real de tornar a començar.
Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) està registrada
en el Registre de Fundacions del Departament de
Justícia amb el núm. 142 i en el Departament d’Acció
Social, Benestar i Família, en el Registre d’Entitats,
Serveis i Establiments Socials amb el núm. E00680.

www.acciosolidaria.cat
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Carta del
president
De ben cert que no és senzill fer una valoració de

Volem destacar també que, malgrat la situació

l’any 2020; sens dubte han estat temps complexos,

desfavorable, hem convocat i celebrat, un any més, els

durant els quals hem viscut situacions inèdites per a

Premis Piñol que reconeixen la innovació i la trajectòria

tothom i que han estat especialment cruentes per a les

de les entitats i empreses que treballen a favor de crear

persones més vulnerables.

o consolidar ocupació.

Així, doncs, hem assistit a una destrucció molt

I, tot plegat, ho hem fet des de la
distància, aprenent tots a seguir fent
bategar ASCA a través de les pantalles i
les connexions telemàtiques.

significativa de llocs de treball, hem vist com molts
negocis havien de tancar i com el món sencer
s’estremia davant els efectes de la pandèmia.
Per part nostra, ens hem vist abocats a fer canvis per
tal d’adaptar-nos a aquesta circumstància, que encara
perdura. Les empleades i persones voluntàries d’ASCA
hem fet un esforç per no perdre el fil, per seguir oferint
opcions als projectes que tot just iniciaven el seu camí
i també hem donat suport als que ens han arribat
durant el 2020.

Des d’ASCA, doncs, a través de la
campanya #Aixequempersianes, ens
hem posat de nou al costat de les
persones emprenedores

I, tot plegat, ho hem fet des de la distància, aprenent
tots a seguir fent bategar ASCA a través de les
pantalles i les connexions telemàtiques. També ens
ha calgut fer una adequació de la nostra seu segons
les noves directrius sanitàries per tal de garantir la
seguretat de persones treballadores, voluntàries i
usuàries.
Volem destacar també el compromís i dedicació
del nou Patronat, que s’ha implicat en la recerca de
recursos, a donar visibilitat a la Fundació i a elaborar un
relat a tal efecte.

Des d’ASCA, doncs, a través de la campanya

La nostra Fundació, amb 40 anys d’història, s’ha nodrit

#Aixequempersianes, ens hem posat de nou al

del temps, el saber i la il·lusió de les persones que hi

costat de les persones emprenedores que han tingut

han col·laborat. Per tant, som aquí fent feina gràcies

dificultats per continuar la seva activitat oferint-los

als que ens han precedit. El nostre record per a tots

préstecs extraordinaris que els han permès continuar

aquells que han estat companys a la Fundació i que

endavant.

aquest any ens han deixat. El nostre compromís és

Hem seguit treballant per a la creació d’ocupació digna

continuar treballant i obrint nous camins.

mitjançant la concessió de préstecs i ho hem fet colze
a colze amb entitats amb les quals ja fa temps que
treballem en xarxa.

Oriol Romances / President
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Qui som?
MEMBRES DEL PATRONAT
President:

Vocals:

Oriol Romances Vidal

Eugenia Bieto Caubet Doctora en direcció d’empreses.

Enginyer tècnic.

Adriana Casademont Ruhi Llic. en Ciències econòmiques.

Vicepresident:

Jaume Lanaspa Gatnau Llic. en Ciències econòmiques.

Miquel Vila-Despujol

Ramón Escamilla Montlleó Enginyer químic.

Enginyer industrial.

Ramón García Gay Professor d’ESADE.

Vicepresidenta segona:

Xavier García Gay Enginyer agrònom.

Inma Noguera Tusquets

Miquel Gibert Chevalier Enginyer industrial.

Treballadora social.

Joan Majó Cruzate Enginyer industrial.

Secretari:

Montse Martin González Llic. en psicologia.

Miquel Verdaguer Montés

Pilar Mercadé Nubiola Experta en treball social.

Llic.en dret i economista d’empresa.

Ada Parellada Garrell Restauradora.
Francesc Raventós Torras Llic. en ciències econòmiques.

CONSELL DIRECTIU

CONSELL EXECUTIU

Esther Amorós Bernadó

Miquel Gibert Chevalier

Sant Cugat
-Valldoreix

Jesús Burillo Andreu

Inma Noguera Tusquets

Sabine Braun

Lluís Colom Farré

Oriol Romances Vidal

Pere Cailà Juncà

Miquel Gibert Chevalier

Miquel Verdaguer Montés

Elena Escamilla Belizon

Pilar Mercadé Nubiola

Miquel Vila-Despujol

Ramon Escamilla Montlleó,

Inma Noguera Tusquets

Adelaida Gómez Coll

Jordi Ollé Recort

Pepita Magrinyà Hernández

Francesc Raventós Torras

Carles Pardo Monzó

Oriol Romances Vidal

James Stuart Steele Robinson

Miquel Verdaguer Montés

Andrés Travé Royo

Miquel Vila-Despujol

44

voluntaris/es

315

donants

5

contractades

Persones que aporten tot el

Persones que amb les seves

Persones que s’encarreguen

seu saber i experiència amb

aportacions fan possible

de la gestió del dia a

una dedicació continuada.

portar a terme la nostra missió.

dia de l’Entitat.
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Missió
Ajudar a crear
ocupació estable
i viable,
prioritzant els
col·lectius més
vulnerables.

Visió
Actuar en el
present per
un futur on
tothom tingui
una vida digna
mitjançant
el treball.

Taula de
Projectes

Voluntariat
especialitzat

Pere Alonso Lopez

Comptabilitat:

Jesús Arribas Martinez

Jesús Burillo Andreu

Juan Bautista Longay Rey

Àrea lingüística :

Fermín Cuasante Santamaria

Anna Gudiol Corominas

Josep Edo Puertas

Manteniment :

Josep Espluga Capdevila

Pedro Córdoba Nieto

Miquel Gibert Chevalier

Comissió de Seguiment:

Montse Guinovart Llagostera

Àngels Calveras Fusté

Jose Francisco Jiménez Godoy

Joan Fàbrega Barceló

Jesús Mercadal Cabrera

Andreu Rotger Amengual

Jordi Olle Recort
Oriol Romances Vidal
Pedro Sánchez Alfaro
Miquel Vila-Despujol

TESTIMONIS

Valors
Dignitat,
justícia social,
compromís i
transparència.

Dalmau Vives

Montse Martin - Voluntària

Empresa Col·laboradora

Per què dones a ASCA?

Per què fas voluntariat
a ASCA?

Cal sumar esforços i ser més solidaris

Exercir el voluntariat és la meva petita

que mai en un moment on molta gent

contribució a millorar una de les realitats

ho està passant malament per haver

socials més dures que ens envolten,

perdut la feina, entre altres coses.

l’atur i les seves conseqüències, i que

Tan aviat hem tingut l’oportunitat de

Acció Solidària Contra l’Atur combat

col·laborar amb ASCA, hem volgut

ajudant a crear llocs de treball digne.

aportar una mica del nostre temps i

Em sento plenament identificada amb

experiència amb l’objectiu de lluitar

aquest objectiu i és un aprenentatge

per a una societat amb igualtat

per a mi formar part del gran equip

d’oportunitats per a tothom.

de persones que el fan possible.
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Com ho fem

Impuls a projectes d’emprenedoria i autoocupació
Assessorem, acompanyem i, si

per assegurar, tant com es pugui, la

Una vegada aprovat i concedit

ho considerem adient, donem

seva viabilitat. També analitzem les

el préstec, es fa el seguiment

suport econòmic a projectes

competències de la persona que el

corresponent amb la finalitat

d’autoocupació de persones

presenta i potenciem, si cal, les més

que el desenvolupament del

que es troben a l’atur o en

necessàries per a l’èxit del projecte.

projecte resulti tan reeixit com

situacions de treball precari. La
finalitat és fomentar l’autoestima
d’aquestes persones i propiciar

Fets l’anàlisi i l’acompanyament,
si considerem viable el projecte,

sigui possible tot preveient
qualsevol contratemps.

atorguem el préstec sense

Aquesta feina és possible gràcies a

interessos per a la seva creació

un equip de persones professionals

o consolidació. L’única garantia

voluntàries procedents del

Quan se’ns presenta el projecte

que sol·licitem a la persona

món de l’empresa, l’enginyeria

per obtenir un préstec, l’estudiem i

beneficiària és la confiança

i el treball social organitzat

realitzem l’assessorament necessari

en el seu propi projecte.

en la Comissió Avaluadora.

la creació i/o consolidació
de llocs de treball digne.

ACOMPANYAMENT
ACOL L IDA

Pla d’empresa

Entrevista

Serveis socials

Proformes i

personal

SOC

inversions

Promoció econòmica

Consells Comarcals
Entitats socials

Vida laboral

Iniciativa pròpia

Curriculum

Projecte
Persona

DNI

VIA B IL ITAT

S EG U IM ENT
AVALUACIÓ TAULA
DE PROJECTES

SOL · L I CI TU D

ESTUDI PRELIMINAR

ACCÉ S

Assignació
de tutor/a

SÍ

Competències
personals i
professionals
Viabilitat

Equip de
seguiment

SÍ

Econòmic
Personal

econòmica
NO

320.792€
concedits al 2020

99

PROJECTES
estudiats

NO

G E ST IÓ D E L A S O RT IDA

99 projectes estudiats - 34 projectes finançats, dels
quals 8 són préstecs especials COVID i 59 llocs de treball
creats o consolidats (no es tenen en compte els préstecs
per necessitats puntuals de Sant Cugat Valldoreix).

34

PROJECTES
FINANÇATS
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59

LLOCS DE TREBALL
CREATS O CONSOLIDATS

Perfil de les persones
beneficiàries
COMERÇ

35%

RESTAURACIÓ

10%

ESTÈTICA-PERRUQUERIA

7%

EDUCACIÓ

4%

INDÚSTRIA

3%

REPARACIONS

3%

ALTRES

MITJANA D’EDAT

40 anys

43 anys

42%

58%

Tipologia dels
projectes impulsats
38%

MITJANA D’EDAT

HOMES

DONES

21%

24%

A L’ATUR

TREBALL PRECARI

Situació laboral
al demanar el
préstec

55%

NECESSITAT MILLORA

dos projectes aprovats

Enllaç de l’Ebre

Mia Pia

És una cooperativa integral de serveis, sense

Mia Pia desenvolupa el

ànim de lucre, que fan de pont a les Terres de

disseny i confecció de

l’Ebre entre productors agroecològics i consumidors,

complements sanitaris,

distribuint els aliments de forma participativa i

especialment gorres

sostenible, i facilitant el consum de productes

i mascaretes, amb

de proximitat, de qualitat i a preus dignes.

l’objectiu d’aportar elements
de vestuari que permetin

Volen ser un punt de referència com a model

identificar equips de diferents serveis. Amb el seu

col·laboratiu de comercialització i distribució de

producte es personalitza i facilita la identitat de

productes agroecològics i, a la vegada, volen crear

cada usuari sense trencar les pautes establertes

en el consumidor la consciència que cal tenir en

pel centre. Usa molt de color i molts estampats

el moment de fer qualsevol acte de consum.

per alegrar la part laboral. Amb el material que
confecciona busca cobrir les necessitats laborals

Han començat una nova

oferint comoditat, color, disseny i funcionalitat.

línia per als excedents de
la producció i elaboren

Ha obert una tercera línia de negoci per

productes com melmelades

a l’àmbit de l’hostaleria confeccionant:

i cremes de verdures per

gorres, davantals i mocadors.

evitar el malbaratament
dels aliments.

20.000€ -3 llocS de treball

4.000€ -2 llocS de treball
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Reconeixement
al foment de
l’ocupació Premis
Josep M. Piñol

Premi Piñol a la millor
trajectòria
La fundació Nen Déu
és una entitat que treballa
per a la inserció social i

Perifèrica 9B Serveis Ecologístics
de Proximitat i la fundació Nen Déu
han estat les guanyadores de la 23a
edició dels Premis Josep M. Piñol.

laboral de persones amb

Es tracta de dos guardons dotats amb 10.000

màxima autonomia possible

euros cadascun atorgats per la Fundació

de les persones usuàries.

Acció Solidària Contra l’Atur i per l’Obra
Social “la Caixa”. Els premis van ser lliurats al
Palau Macaya de Barcelona i presentats pel
periodista Antoni Bassas. Han optat al premi 48
Projectes (20 a Innovació i 28 a Trajectòria).
Aquests guardons anuals reconeixen les millors
iniciatives per a la lluita contra l’atur i a favor del
treball digne. Tenen dues modalitats: a la innovació

discapacitat intel·lectual.
Creada a Barcelona fa
128 anys, la seva missió
principal és aconseguir la

D’una banda, ofereixen la possibilitat de fer formació
especialitzada per aconseguir una inserció laboral
ordinària mitjançant el PFI, el Programa de Formació
i Inserció com a administratiu/va de l’Escola Nen Déu.
En aquest àmbit tenen en compte l’aprenentatge
d’una bona higiene personal, les maneres
adequades de dirigir-se en un context laboral, la
resolució de conflictes i l’administració del temps.

i a la trajectòria. Els criteris d’avaluació tenen en
compte l’impacte social i laboral dels projectes
i l’accés al treball digne per a persones joves.

Jurat 2020
Josep Edo, economista i membre de la
taula de projectes de la Fundació.
Anna Gudiol, tècnica en normalització lingüística.
Pilar Mercadé, experta en treball social.
Vocal del patronat de la Fundació.

Premi Piñol
a la millor
iniciativa
innovadora

Inma Noguera, treballadora social.
Ampar Porcel, treballadora social, pedagoga

Perifèrica 9B Serveis
Ecologístics de Proximitat El projecte s’articula

i col·laboradora en entitats socials.

des de la Fundació Pare Manel per donar resposta

Albert Recio, professor honorífic de

a diferents necessitats detectades a la zona de Nou

la UAB i col·laborador a AV.

Barris, oferint serveis a domicili i de distribució a la

Oriol Romances, president d’Acció Solidària

població vulnerable i donant feina a persones que

Contra l’Atur. President del jurat.

no en tenen o amb precarietat laboral. La iniciativa

Estanislau Sunyer, president de la

també pretén afavorir el comerç de proximitat i el

comissió d’acció social del Col·legi Oficial

Mercat de Montserrat del barri. Utilitzen diferents

d’Enginyers Industrials de Catalunya.

eines de distribució que la comunitat de veïns posa

Miquel Verdaguer, secretari del Patronat

a disposició del projecte quan no les fan servir:

de la Fundació i secretari del jurat.

bicicletes. cotxes i furgonetes, principalment.

Vicepresidenta de la Fundació.
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Suport a necessitats puntuals
(Fons Social Sant Cugat-Valldoreix)
En l’àmbit territorial de Sant Cugat del Vallès,

beneficiàries són immigrants. Un equip de persones

gestionem un fons social destinat a atorgar préstecs

voluntàries rep les sol·licituds i les estudia cas per

sense interessos per a ajuts puntuals a persones

cas per veure si són viables per concedir préstec. En

amb treballs precaris. Un 98% de les persones

tots els préstecs concedits es realitza un seguiment.

68 préstecs - 92.200 € concedits
Destí dels prèstecs
25% ‑ PAGAMENTS / DEUTES

7,3% ‑ ENSENYAMENT

2,9% ‑ COMPRA/CONSTRUCCIÓ

17,7% ‑ OBRES / MANTENIMENT

5,8% ‑ LLOGUERS

CASA/SOLAR

14,7% ‑ TRANSPORT

4,7% ‑ REAGRUPAMENT FAMILIAR

5,8% ‑ ALTRES

13,2% ‑ SALUT

2,,9% ‑ EINES

CAMPANYES

Sensibilització i mobilització social
“Aixequem Persianes”
Com a resposta a l’impacte que la

“Un cafè per
emprendre”

Un any més, i com a membres

Covid-19 ha suposat en molts petits

Enguany hem celebrat la 2a edició

de la plataforma Per un

negocis, el mes de maig vam habilitar

d’Un cafè per emprendre, una

treball decent, hem participat

una línia de préstecs extraordinaris

campanya orientada a donar a

als actes organitzats amb

sense interessos per garantir la

conèixer el nostre projecte entre

motiu del Dia Mundial de

supervivència d’aquells que van

persones emprenedores i també

Treball Decent: un acte públic

haver de cessar temporalment la

recaptar fons per a crear llocs

reivindicatiu, que va tenir

seva activitat. Per fer front a l’impacte

de treball digne. La campanya

lloc el 7 d’octubre a la plaça

d’aquesta decisió i també despertar la

consisteix en la transformació

de la Catedral de Barcelona,

solidaritat del conjunt de la societat,

de l’empenta que per a tantes

i la Taula Rodona que es va

vam posar en marxa una campanya de

persones es prendre un cafè al

fer a la seu de Cristianisme

sensibilització i captació de recursos.

matí en una empenta econòmica

i Justícia el 6 d’octubre i

Volem agrair la enorme resposta de

real per a les nostres persones

en la qual vam debatre

la ciutadania i el sector empresarial

emprenedores. La campanya

sobre “Feina i Covid-19”.

que ens va permetre recaptar més de

ha comptat amb la col·laboració

44.000 €, cosa que ens ha suposat

www.treballdecent.cat/

de Cafès Novell i el suport de

preservar més de 80 llocs de treball.

diferents espais de coworking.

www.acciosolidaria.cat/CA/covid-

www.acciosolidaria.cat/uncafeperemprendre

19-ajudes-emprenedors/
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“Treball decent”

Els comptes clars
COMPTE DE RESULTATS
ANY
2019

ANY
2020

31.000

26.000

192.000

214.702

8.000

6.952

TOTAL INGRESSOS 		

231.000

247.654

Personal

126.000

133.330

Serveis exteriors

48.000

40.957

PremiS JOSEP M. Piñol

24.000

25.140

6.000

383

TOTAL DESPESES

204.000

199.810

Amortitzacions

14.000

14.709

Provisions préstecs incobrables

61.000

108.995

TOTAL PROVISIONS 		

75.000

123.704

-48.000

75.860

Subvencions
Donacions
Ingressos diversos (1)

Altres despeses

RESULTAT

Els comptes de la fundació Acció Solidària Contra l’Atur estan auditats per
AUREN AUDITORES SP, S.L.P., membre del Col·legi de Censors de Comptes
de Catalunya. Estan a disposició dels col·laboradors de l’Entitat.
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La Roda de la Solidaritat
PROCEDÈNCIA DELS FONS

DESTINACIÓ DELS FONS

412.992 €

453.829 €
retorn dels prèstecs

61,6%

préstecs concedits

214.702 €

56,1%

29,2%

35.023 €

25.140 €

56.049 €

Variació circulant

4,8%

26.000 €

altres despeses

DIVERSOS

subvencions

0,9%

3,5%

7,6%

6.952 €

133.330 €

Suma dels imports dels
préstecs d’autoocupació més
les ajudes del Fons Social
Sant Cugat-Valldoreix.

donacions

premis piñol

personal

18,1%

3,4%

108.995 €
Insolvències

14,8%

717.506 €
total fons de la roda de solidaritat
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Entitats amigues
El treball en xarxa i en col·laboració amb altres
entitats és clau per multiplicar resultats
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Fundació Francesc
Carbó i Cotal
FISA - Santa Maria Solid

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

P. Sant Ildefons
P. Sant Angel Custodi

reconeixements

Reconeixement de l’Ajuntament

Premi Ciutat Solidària d’Onda Cero i el

de Barcelona (2004)

Consorci de la Zona Franca (2020)

Reconeixement de la Fundació

Premi Benet Vigo de la Fundació

Marianao (2003)

Roca Galès (2018)

Premi Primer de Maig (2003) de

Premi a la Qualitat del Premi

les Fundacions Josep Comaposada

Ciutat de Sant Cugat al Fons Social
Sant Cugat-Valldoreix (2016)

i Rafael Campalans
Premi Memorial Lluís Companys

Premi de la Federación Estatal de

de la Fundació Irla (2002)

empresas de Inserción (2015)

Distinció a la Qualitat Social de

Menció institucional del Col·legi i Associació
d’Enginyers de Catalunya (2014)

l’International Quality Movement, Generalitat
de Catalunya i el Fons Social Europeu (1998)

Premi a la millor tasca en defensa
dels valors cívics de l’Ajuntament
de la Vila de Gràcia (2008)

Totes les aparicions: www.acciosolidaria.cat/asca/comunicacio/presencia-als-mitjans/
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Reptes 2021
No ens aturem
Com no pot ser d’altra manera, el nostre repte

la ràdio Onda Cero ens facilita com a part del

continua sent el mateix: ajudar el màxim possible

Premi Ciutat Solidària que, juntament amb el

de persones que, a través de l’autoocupació,

Consorci de la Zona Franca, ens van concedir.

del cooperativisme o d’altres models societaris,
intenten fugir del risc de l’exclusió i aconseguir, a
través d’uns recursos decents, una vida digna.

Pel que fa als recursos, centrarem els nostres
esforços, sense oblidar els nostres fidels donants,
a dirigir-nos a aquelles empreses que, per la

Per aconseguir-ho, en la mesura que

seva sensibilitat social, són possibles partners

podem, intentem créixer a base de

ajudant persones en risc d’exclusió social.

voluntaris, de comunicació i de recursos.

També cal esmentar que estem reforçant

Els voluntaris, amb la seva expertesa i dedicació,

el seguiment dels projectes per reduir al

fan possible l’anàlisi dels diferents projectes i

màxim els impagats i per recuperar i tornar

l’acompanyament i assessorament dels nostres

a prestar els imports dels préstecs -la roda

beneficiaris. Intentem, cada cop més, dotar-los de

de la solidaritat. Actualment, recuperem de

les eines i dels recursos que els permetin una millor

l’ordre de dos terços del recursos emprats, tot

anàlisi dels projectes que rebem i l’avaluació de les

i que en les actuals circumstàncies aquesta

capacitats i competències dels promotors perquè

recuperació es més problemàtica.

siguin un èxit. Estem actualitzant el reglament
de Règim Interior de la Fundació com a guia per
a la consideració i aprovació, si és procedent, de
les sol·licituds de préstecs. Aprovem entre tres
i quatre de cada deu peticions que rebem.
Per la seva part, la comunicació ens facilita ser més
coneguts per atraure més persones voluntàries
i més donants. Amb més donants (és a dir,
amb més recursos) i més voluntàries, podem
analitzar i finançar més iniciatives, sempre amb
préstecs sense interessos a retornar. El 2021
aprofitarem l’aniversari d’ASCA, 40 anys des
de la seva creació el 1981, per tenir més ressò.
Ho iniciarem actualitzant el logo i esperem
clausurar l’any amb una celebració singular dels

El programa d’actuació de la Fundació, amb
l’equip de cinq col·laboradores contractades
i un coordinador voluntari, ha incorporat les
directrius sorgides dels quatre grups de treball
constituïts en el si del Patronat (Relat, Comunicació,
Projectes i Tutors i Recursos econòmics).
No ens aturem. Continuarem donant molta feina
i esperem seguir canalitzant cap a homes i dones
en situació precària l’ajut que tantes persones i
entitats sensibles posen a la nostra disposició.

Miquel Vila-Despujol
Vicepresident de
la Fundació

premis Piñol. Entre altres activitats per donarnos a conèixer, esperem aprofitar les falques que
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Ara més que mai
et necessitem
COM POTS AJUDAR?

Fent una aportació
econòmica

Col·laborant com a
persona voluntària

Pots fer la teva aportació
a través de la nostra web
www.acciosolidaria.cat.

Si tens una mica de temps
i t’agradaria destinar-lo a
persones que necessiten
un cop de mà, no ho
dubtis, t’esperem!

Pots fer un ingrés o
transferència indicant sempre
el nom, l’adreça postal i el NIF.

Sense vosaltres
la tasca recollida
en aquesta
memòria seria
impossible.

“la Caixa”, Caixa Bank:
ES37 2100 0933 49 0200061375
Caixa d’Enginyers:
ES25 3025 0002 42 1521652660
BBVA:
ES60 0182 0205 9702 0156 0867

Moltes gràcies!
(1) Tots els donatius aportats a la Fundació
gaudeixen de la corresponent deducció fiscal.
www.acciosolidaria.cat/beneficis-fiscals/
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Acció
Solidària
Contra
l’ Atur

www.acciosolidaria.cat
Riera Sant Miquel, 1 bis Planta -1
Barcelona 08006
TEL. 93 217 02 88
info@acciosolidaria.cat

