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Continuarem donant molta feina!
Tanquem l’any en què Acció Solidària Contra

però, vist el que es veu, hem de continuar 40 anys

l’Atur compleix 40 anys.

més donant molta feina.

El 30 de setembre de 1981 es va posar en marxa la

Sabem que som molt petits, un gra de sorra

iniciativa que va donar els primers ajuts aquell

enmig del desert, però hi ha tres coses que ens

any per Nadal. L’origen d’ASCA va ser una taula

impulsen, que ens obliguen a continuar: per una

rodona organitzada per Franciscàlia amb el lema

banda, l’empenta dels nostres beneficiaris que,

“L’atur, un clam a la societat i a la consciència

tenint-ho tot en contra, no es conformen amb la

cristiana”.

seva situació, lluiten per tirar endavant i fer-se un
lloc en la societat; per l’altra banda, el compromís

Acció Solidària Contra l’Atur va néixer amb el

i constància dels nostres 350 donants, particulars

triple objectiu de conscienciar, mobilitzar i donar

i entitats i, en tercer lloc, la implicació del nostre

resposta immediata a les necessitats bàsiques de

Patronat, dels voluntaris i dels col·laboradors.

persones i famílies en atur. 40 anys després
aquests objectius continuen vigents.

En 40 anys ASCA ha prestat, en préstecs sense
interessos, quasi 20 milions d’euros i ha

En 40 anys ASCA ha prestat, en
préstecs sense interessos, casi 20
milions d’euros i ha col·laborat a crear i
consolidar mes de 16.000 llocs de
treball.

col·laborat a crear i consolidar mes de 16.000 llocs
de treball.
Com van insistir els ponents, en el col·loqui que
vam organitzar i que va tenir lloc el passat 5
d’octubre, l’ATUR ES COSA DE TOTS.

Les dades recents de creació d’ocupació en
l’àmbit del país mostren una tendència favorable

Nosaltres, Acció Solidària Contra l’Atur, no ens

després de la davallada lligada a la pandèmia, i

aturarem.

això és una bona notícia. Però les xifres d’aturats i
de persones amb treball precari -que no surten a
les estadístiques de l’atur registrat- continuen

Miquel Vila-Despujol

sent molt elevades. Tant de bo no fos necessari

Vicepresident
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ACTES 40è ANIVERSARI

Nou disseny de logo i
nova web
Vam iniciar el 40è aniversari actualitzant el logo
de la fundació. La nova marca representa
conceptualment la imatge d’unes mans sobre les
altres com a símbol que la unitat fa la força. Es va
escollir el color groc perquè significa dinamisme i
optimisme.
Per acompanyar els documents i el roll up de l’any
vam escollir el missatge “No ens aturarem”. Aquest
concepte juga amb la paraula ATUR contra la qual
lluitem, però dins un context molt positiu. Altres
missatges que hem utilitzat durant l’any són: “Més
de 40 anys treballant per donar molta feina”,
“Treballem junts per donar molta feina” i “Les
millors idees donen molta feina”

Una web accessible i adaptada
El 19 d’abril va sortir la nova pàgina WEB de la
fundació. Continua sent en dos idiomes, català i
castellà, i aposta al màxim per la transparència de
la fundació. La pàgina segueix sent accessible i
adaptada a tots els formats perquè s’hi pugui
accedir des de qualsevol tipus d’aparell.
Entre altres canvis, s’han millorat els formularis
tant per demanar un préstec com per fer una
donació, facilitant i simplificant els processos i que
tot es pugui fer en línia.
El resultat global és una pàgina WEB molt més
usable, visual i adaptada a les necessitats reals.

Col·loqui-debat
“L’atur, cosa de tots?”
El dimarts 5 d’octubre, vam organitzar un debat al
Palau Robert de Barcelona amb el títol “L’atur, cosa
de tots?”, moderat pel senyor Eduardo Magallón,
periodista d’economia de La Vanguardia.
Persones molt reconegudes en els seus respectius
àmbits van ser els ponents: Sr. Anton Costas -

Catalanes d’Acció Social (ECAS), i el Sr. Alfred
Pastor - Economista. Professor emèrit de l’IESE.
Expresident d’ENHER.

Catedràtic d’Economia i president del Consejo

El debat es va concretar en dues àrees:

Económico y Social de España. Sra. Teresa Crespo

“Perspectives de futur: El contracte social” i “Fons

- Llicenciada en Història. Expresidenta d’Entitats

europeus: el Tercer Sector”.

PREMIS JOSEP M. PIÑOL
24è Premi Josep M. Piñol
i clausura 40 aniversari

Aquest any, juntament amb el premi econòmic, s’ha
entregat a cada guanyador una escultura de l’artista
Rosa Amorós. Es tracta d’unes peces conceptuals
titulades “portes” que signifiquen la oportunitat

L’entrega dels premis JM Piñol i la clausura del 40è

que ofereix ASCA de passar a una vida digna

aniversari va tenir lloc el 25 de novembre al Saló de

mitjançant un treball remunerat adequadament.

Cent de l’Ajuntament de Barcelona. L’acte va estar
presidit pel tinent d’alcalde Jordi Martí Grau i va ser

A l’inici de l’acte, el Cor Signum de l’Agrupació

presentat i moderat pel periodista Josep Cuní.

Madrigal, dirigit per Jordi Marín, va interpretar “La
truita esbojarrada”, unes variacions sobre un lied de

El guardons van ser lliurats pel senyor Pere Navarro,

Franz Schubert compostes per Franz Schöggl.

delegat de l’Estat per al Consorci de la Zona Franca, que
va entregar el premi a la Innovació, i pel senyor Francesc

Al final de l’acte, el duet de corda Scarpe, amb músics

Ventura, responsable del Programa Incorpora de la

de l’Orquestra Simfònica de Catalunya, van tocar tres

Fundació la Caixa, que va lliurar el premi a la Trajectòria.

peces: el largo de l’òpera “Xerxes”, de Haendel; l’“Arioso”,
de Bach i, per acabar, l’”Himne a l’alegria”, de Beethoven.

Premi JM Piñol 2021 a la
Innovació per al projecte “Top
Manta: cap persona és il·legal”
de la Cooperativa Popular de
Vendedores Ambulantes de
Barcelona SCC

Premi Josep M. Piñol 2021 a la
Trajectòria per a
“Associació Alba”
El Centre especial de treball de
l’Associació Alba és una entitat
que va néixer l’any 1975 a Tàrrega
(Lleida) per oferir suport a persones

El projecte té com a objectiu donar

amb discapacitat principalment de les comarques de

feina remunerada a un col·lectiu

l’Urgell i la Segarra. El 2020 tenien 147 persones

discriminat deixant de vendre productes de marques que

treballant-hi.

exploten els seus treballadors i fabricant, a través de petits
tallers, vambes amb marca pròpia.

El seu producte estrella és “els arrugats”, un exemple
de com la imperfecció pot arribar a ser un èxit. “Un

Els materials que utilitzen per a la producció de les

treballador de l’obrador intentava fer neules, però

vambes són reciclats. “Volem continuar amb projectes al

sempre li sortien arrugades”. L’obrador es va adonar

Senegal, on ja hem creat una granja de pollastres i també

que aquelles galetes tant imperfectes eren cruixents i

volem posar en marxa un restaurant amb propostes de

boníssimes i les van posar a la venda. Actualment és la

menjar sa amb productes ecològics”, comentà el

seva especialitat i representa el 70% de la producció de

president de la cooperativa.

l’obrador.

PROJECTES IMPULSATS
Dues de les iniciatives que hem finançat
aquest trimestre
Sala Padró de Cornellà
de Llobregat
10.000 € de préstec sense
interessos i 2 llocs de feina digna
creats.
Hem concedit un préstec sense interessos
per a les obres d’adequació de l’espai social
“Sala Padró” de l’Orfeó Catalònia.
Aquest local té com a objectiu proporcionar,
a grups culturals que comencen, un espai
per posar en marxa projectes locals i
singulars. També és un centre social de
trobada per generar cultura i sociabilitzar.

Gallo Kiriko: emprendre
amb una polleria
10.000 € de préstec sense interessos
i 3 llocs de feina digna creats.
La Mar Carmona es va quedar a l’atur i, per sortir-ne, ha
pagat amb el nostre préstec sense interessos el traspàs
de la parada d’aus i productes derivats “Gallo Kiriko”
en el mercat de La Florida de l’Hospitalet de Llobregat.
L’atent ella mateixa amb dues empleades més.

Ajuda’ns a crear molta feina!
www.acciosolidaria.cat

FES UN DONATIU
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