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No ens aturarem
Acció Solidària Contra l’Atur es va crear l’any 1981

Acció Solidària Contra l’Atur va néixer fa 40 anys

en un context de profunda crisi econòmica i social;

amb el propòsit d’ajudar les persones sense feina

i la conseqüència més dura va ser una taxa d’atur

i en risc d’exclusió a generar el seu lloc de treball

difícilment sostenible.

a través de la creació d’una empresa i d’un model
de suport que aviat va donar uns resultats molt

Avui, 40 anys després, el nostre país torna a patir

esperançadors.

una situació semblant, causada aquest cop per la
crisi sanitària de la COVID-19, que ningú no havia
previst i que ha posat de manifest la vulnerabilitat

Avui, 4 de cada 10 joves menors de 25
anys estan a l’atur.

de l’economia, de les empreses i dels sistemes de
govern. Quan llegiu aquest editorial, el nostre país

En el marc de la reflexió estratègica que hem estat

estarà començant a albirar la llum al final del túnel.

duent a terme al llarg dels últims mesos, ens hem

No obstant això, a molts països del nostre planeta,

marcat nous objectius per arribar més lluny i ser

la situació està encara molt lluny de ser controlada.

cada dia més eficaços en la nostra lluita contra
l’atur ajudant a fer realitat nous projectes i que

Com en les crisis anteriors, l’impacte s’està

els nostres emprenedors puguin mantenir les

fent sentir d’una manera més virulenta en els

persianes aixecades.

països menys desenvolupats, en les economies
més fràgils i en les persones més vulnerables, i

Les campanyes de captació de fons que hem

engrandeix les bretxes entre rics i pobres.

llançat i el compromís de totes les persones que
formen Acció Solidària Contra l’Atur faran possible

En el nostre país, la dràstica disminució de

que més persones puguin sortir de la precarietat.

l’activitat econòmica, i especialment del

No ens aturarem.

turisme, ha provocat el tancament d’empreses
i la desaparició de petits negocis, i ha deixat
sense feina i amb poques expectatives els més
vulnerables: les dones, les persones a partir dels
45 anys, la gent sense formació, els immigrants i,
d’una manera més virulenta, els joves. Avui, 4 de

Eugènia Bieto

cada 10 joves menors de 25 anys estan a l’atur.
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ACTUALITAT
ALGUNS DELS PORJECTES APROVATS

El racó del tast

La botiga verda

Arran de la pandèmia, l’Encarnación es va quedar
sense feina durant el primer estat d’alarma. Al
cap de poc d’estar a l’atur, li va sorgir l’oportunitat
d’emprendre amb l’ofici que coneix de tota la vida
i ha obert una xarcuteria-degustació a Sabadell. Ha
creat dos llocs de treball.
“Tot costa i tot és difícil. Tens una meta, però has
de saber que hi ha una sèrie de pros i de contres i
que s’ha de lluitar per aconseguir arribar al final”
(...) “D’Acció Solidària Contra l’Atur, només puc
dir i posar un 10 a tot i a tothom. Quan decideixes
emprendre, saber que tens persones que confien
en tu i que t’ajuden és bàsic” ens comenta
l’Encarnación.

i les ganes, hi ha dies que ho veies tot molt
complicat” (...) “La meva recomanació és que,
abans de començar, les persones emprenedores

Des de la fundació l’hem ajudat amb un préstec
sense interessos de 10.000 € per acabar de fer les
obres de condicionament del local.

“Emprendre és difícil, sort que tenim la il·lusió

tinguin clars i detallats tots els passos a seguir
i tot el que necessitaran”, ens comenta la Paz
que, juntament amb l’Elena, per reinserir-se en el
mercat laboral i, a causa de l’edat que tenen, han
decidit emprendre amb un negoci propi i han
obert una botiga d’alimentació amb productes
100% ecològics a l’Hospitalet de Llobregat. Han
creat dos llocs de treball.
Des de la fundació les hem acompanyat durant
el procés de creació del negoci i les hem ajudat
amb un préstec sense interessos de 10.000 € per
adquirir part dels productes inicials, la màquina
registradora i frigorífics.

Antonio Martínez del Hoyo Clemente
Nascut a Almadén (Ciudad Real) fa 71 anys, Antonio Martínez del Hoyo, patró
i secretari de la fundació des d’abril, és llicenciat en dret, expert internacional
en relacions industrials i màster en estudis humanístics.
Martínez del Hoyo és un advocat especialitzat en dret laboral i ha exercit
la professió durant 25 anys en empreses del sector energètic. En l’àmbit
acadèmic, ha estat docent a la Universitat Ramon Llull i al Col·legi d’Advocats.
Associat a AEDIPE i a ASNALA, i col·laborador habitual en diferents entitats
sense ànim de lucre, és coautor del llibre Asignaturas pendientes en
relaciones laborales i autor de diversos articles en diaris i revistes.

