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L’únic que roman
és el canvi

Presentació
presidenta

Les primeres paraules són per donar una sentida

El passat mes de febrer vaig tenir l’honor

benvinguda al nou equip de presidència d’ASCA. Els canvis

d’incorporar-me com a nova presidenta d’Acció

en les organitzacions crec que són necessaris, ja que

Solidària contra l’Atur amb la il·lusió i el compromís

sempre aporten un nou alè i noves maneres d’encarar

de donar continuïtat a la gran tasca que al llarg

tasques i objectius. No tinc cap dubte que aquest equip

d’aquests anys, han desenvolupat els presidents que

sabrà llegir el nou paradigma en el qual vivim i guiar els
passos de la Fundació per bons camins.
Per la part que em toca, la meva salut em condiciona el ple
exercici de les funcions de president, hagués preferit un
relleu en un altre context, tant personal com de l’entorn
però, és ben bé que la realitat és tossuda i del tot
indomable. Així doncs, acceptant totes les circumstàncies,
cal tancar aquesta etapa com a president d’ASCA. Haig de dir
que no me’n vaig de buit: l’experiència ha estat immillorable.

m’han precedit.
Just dos anys abans, ja m’havia vinculat a la Fundació
com a membre del seu patronat,commoguda per la
seva admirable missió d’ajudar a aquelles persones
que necessiten crear o consolidar un lloc de treball
digne. Formar part de l’equip de voluntaris i
professionals d’ASCA que ho fan possible, és per mi
un orgull i un gran repte.
El 2020 i el 2021 han estat anys molt complicats per
una pandèmia que mai ens haguéssim imaginat

He estat satisfet de veure volar, i ben amunt,

viure i malgrat tot, hem seguit impulsant nous

molts projectes i també de veure’m envoltat de

projectes empresarials. La nostra missió mai ha estat

persones de les quals sempre he après. I tot això

tan necessària!

m’ho enduc amb mi.

El 2022 iniciem una nova etapa imprescindible per

M’he sentit sempre acompanyat per unes treballadores i

garantir la sostenibilitat de la fundació. Els nostres

voluntaris excepcionals, competents i molt professionals. He

esforços estan orientats a aconseguir una major

estat satisfet de veure volar, i ben amunt, molts projectes i
també de veure’m envoltat de persones de les quals sempre
he après. I tot això m’ho enduc amb mi.
Així doncs, vull expressar la meva gratitud per tot plegat i
també la meva voluntat de continuar vinculat a la
Fundació duent a terme altres tasques sempre amb
l’horitzó de treballar per l’accés a una feina digna a totes

projecció social, la col·laboració estreta amb altres
entitats amb les quals compartim objectius comuns,
i molt especialment, a la capacitat d’ampliar la nostra
base de donants als quals estem tan profundament
agraïts.
Els professionals, voluntaris i donants d’ASCA formem
una gran família amb la voluntat d’avançar, créixer i
contribuir modestament a un món millor.

aquelles persones que ens facin confiança.

Oriol Romances Vidal

Adriana Casademont Ruhí
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PROJECTES IMPULSATS
Dues de les iniciatives que hem finançat
aquest trimestre.

Forn del Teix
10.000 € de préstec sense interessos
i 2 llocs de feina creats.
En Michael i la Lídia han decidit emprendre i obrir un
forn de pa de llenya a l’Arbolí, al Priorat.
Amb aquest forn, a part dels llocs de feina que creen,
també cobreixen les necessitats de la zona, ja que en
pocs anys han tancat la majoria d’obradors de pa.

Adquisició de
màquines de cosir
1.285 € de préstec sense
interessos i 1 lloc de feina creat.
Ajudem a una dona de Barcelona a reinserirse en el món laboral amb un préstec sense
interessos per adquirir dues màquines de cosir
i comprar roba per elaborar un mostrari de
bosses, roba de llit, davantals, bates, etc.
Amb aquestes eines, i la seva experiència,
obrirà el seu propi negoci.

Ajuda’ns a
crear molta
feina!

FES UN DONATIU
www.acciosolidaria.cat
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