40 anys
donant
molta feina

Acció
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Les xifres reflecteixen els darrers 14 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

2021

19.634 €

16.407

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 de la presidenta
El passat mes de febrer del 2022 vaig tenir l’honor

El 2022 hem iniciat una nova etapa imprescindible

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

per garantir la sostenibilitat de la fundació. Els nostres

Contra l’Atur amb la il·lusió i el compromís de donar

esforços estaran i estan orientats a aconseguir una

continuïtat a la gran tasca que, al llarg d’aquests anys,

major projecció social, la col·laboració estreta amb

han desenvolupat les persones que m’ han precedit i les

altres entitats amb les quals compartim objectius

que actualment formem part de la fundació.

comuns i, molt especialment, a la capacitat d’ampliar

El 2021 ha estat un any complicat. Després d’una
pandèmia que mai haguéssim imaginat viure, hem
seguit impulsant nous projectes empresarials i hem
donat suport a molts emprenedors que han sofert les
conseqüències socioeconòmiques d’aquesta difícil etapa.

El 2021 ha estat un any complicat.
Tenim ànim i força per continuar la
nostra missió.
Tenim ànim i força per seguir la nostra missió. I el 2021
ha estat palès en els diferents actes de celebració del
40è aniversari d’Acció Solidària Contra l’Atur, que
van culminar amb els Premis Piñol al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona. Un acte on no només es
varen premiar les millors iniciatives empresarials a la
innovació i la millor trajectòria d’entitats que treballen per
crear ocupació, sinó que també va ser una oportunitat

la nostra base de donants sensibles a la missió d’Acció
Solidària Contra l’Atur als quals estem profundament
agraïts.

Seguirem caminant amb compromís,
solidaritat, valentia, il·lusió,
responsabilitat i vocació per oferir
un futur millor a les persones més
vulnerables perquè puguin accedir a
tenir un treball digne.
Els professionals, voluntaris i donants d’Acció Solidària
Contra l’Atur formem una gran família amb la voluntat
de créixer i avançar per construir un món millor.
Seguirem caminant amb compromís, solidaritat,
valentia, il·lusió, responsabilitat i vocació per oferir un
futur millor a les persones més vulnerables perquè
puguin accedir a tenir un treball digne.

per donar visibilitat al nostre compromís amb la creació
d’ocupació a Catalunya.
Han estat quatre dècades de feina ben feta i tenim
la voluntat de seguir aquest camí perquè volem una
societat més justa i solidària, aportant un gra de sorra
a l’economia del nostre país ajudant a totes aquelles
persones que necessiten una nova oportunitat laboral.

Adriana Casademont / Presidenta
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Qui som?
Dades a 30 d’abril del 2022.

Membres del patronat
Presidenta:

Vocals:

Adriana Casademont Ruhí

Eugenia Bieto Caubet Dra. en direcció d’empreses.

Llic. en economia.

Ramón Escamilla Montlleó Enginyer químic.

Vicepresident:

Ramón García Gay Professor d’ESADE.

Miquel Vila-Despujol

Xavier García Gay Enginyer agrònom.

Enginyer industrial.

Miquel Gibert Chevalier Enginyer industrial.

Vicepresidenta segona:

Jaume Lanaspa Gatnau Llic. en ciències econòmiques.

Inma Noguera Tusquets

Joan Majó Cruzate Enginyer industrial.

Treballadora social.

Montse Martín González Llic. en psicologia.

Secretari:

Pilar Mercadé Nubiola Experta en treball social.

Antonio Martínez del Hoyo

Ada Parellada Garrell Restauradora.

Llic. en dret i advocat.

Alfred Pastor Bodmer Professor d’IESE.
Francesc Raventós Torras Llic. en ciències econòmiques.
Oriol Romances Vidal Enginyer tècnic.
Miquel Verdaguer Montes Llic. en dret i economista d’empresa.
Dalmau Vives Torrellas Màrqueting i Direcció Comercial.

Consell directiu
Jesus Arribas Martínez

Inma Noguera Tusquets

Jesús Burillo Andreu

Jordi Ollé Recort

Àngels Calveras Fusté

Oriol Romances Vidal

Joan Fàbrega Barceló

Andreu Rotger Amengual

Antonio Martínez del Hoyo Clemente

Miquel Vila-Despujol

43

voluntaris/es

238

donants
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tècniques

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.

Valors
Dignitat,
justícia social,
compromís i
transparència.

Voluntariat
especialitzat

Sant Cugat-Valldoreix

Àrea lingüística :

Pere Cailà Juncà

Anna Gudiol Corominas

Elena Escamilla Belizon

Manteniment :

Ramon Escamilla Montlleó,

Pedro Córdoba Nieto

Adelaida Gómez Coll

Comissió de seguiment:

Pepita Magrinyà Hernández

Andreu Rotger Amengual

James Stuart Steele Robinson

Captació Recursos:

Andrés Travé Royo

Àngels Calveras Fusté

Montserrat Traveria Giner

Sabine Braun

Joan Fàbrega Barceló

Comissió Avaluadora
Jesús Arribas Martínez

Jesús Mercadal Cabrera

Jesús Burillo Andreu

Josep M. Nadal Badal

Fermín Cuasante Santamaría

Jordi Ollé Recort

Enric Corella Mor

Joan Carles Requena Gómez

Josep M. Espluga Capdevila

Oriol Romances Vidal

Jose Francisco Jiménez Godoy

Miquel Vila-Despujol

TESTIMONIS
Per què em vaig fer voluntària o voluntari?
Àngels Calveras Fusté
Desprès d’una llarga i variada vida professional vaig pensar
que fora estimulant dedicar una mica del meu temps a
una tasca no remunerada i enfocada als altres. N’estic molt
contenta. Acció Solidària Contra l’Atur m’ha fet veure que “es
rep més que es dona” quan pots ajudar una mica els altres.

Jesús Arribas Martínez
Sempre havia tingut al cap la idea de col·laborar amb alguna
entitat com a voluntari quan tingués més temps lliure. Soc
una persona activa i mai m’he imaginat quedant-me quiet
sense fer res. Quan t’arriba el moment en què tens més
temps, t’alegres de fer activitats que abans no podies fer,
de dedicar més estones a aficions que t’agraden, de poder
disposar del temps a la teva manera. Però a mi em passa
que també m’agrada sentir-me útil, pensar que part del que
faig serveix (sense pretensions) per aportar alguna cosa a
la societat. Això m’ho facilita el voluntariat, que, a més, em
permet conèixer noves realitats i persones.
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Com ho fem

Impuls a projectes d’autoocupació
Assessorem, acompanyem i, si ho considerem adient,

consolidació de llocs de treball digne.

donem suport econòmic a projectes d’autoocupació

En aquest gràfic mostrem esquemàticament d’on

de persones que es troben a l’atur o en situacions de

ens venen les sol·licituds i com portem a terme la

treball precari. La finalitat és fomentar l’autoestima

decisió d’atorgar o no un préstec sense interessos i el

d’aquestes persones i propiciar la creació i/o

seguiment corresponent.
ACOMPANYAMENT

ACOL LIDA

Pla d’empresa

Entrevista

Serveis socials

Proformes i

personal

SOC

inversions

Promoció econòmica

Consells Comarcals
Entitats socials

Vida laboral

Iniciativa pròpia

Curriculum
DNI

Projecte
Persona

VIA B IL ITAT

COMISSIÓ AVALUADORA
DE PRÉSTECS

SOL · L I CI TU D

ESTUDI PRELIMINAR

ACCÉ S

Assignació
de tutor/a

SÍ

Competències
personals i
professionals
Viabilitat
econòmica

NO

S EG U IM ENT
Equip de
seguiment

SÍ

Econòmic
Personal

NO

G E STIÓ D E L A S O RT IDA

Perfil de persones beneficiàries

189.292 €
concedits al 2021
104 projectes estudiats - 30 projectes
finançats, i 52 llocs de treball creats
o consolidats (no es tenen en compte
els préstecs per necessitats puntuals
de Sant Cugat Valldoreix).

104
PROJECTES
estudiats

Situació laboral
al demanar
el préstec

60% dones

40% homes

Mitjana d’edat 45 anys

Mitjana d’edat 38 anys

Tipologia dels
projectes
impulsats

30

PROJECTES
FINANÇATS
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74%
A L’ATUR

26%

NECESSITAT
MILLORA

40% COMERÇ

10%

RESTAURACIÓ

14%

PETITA INDÚSTRIA

7%

BENESTAR FÍSIC

10%

ARTESANIA

7%

PERRUQUERIA

10%

MISSATGERIA

2%

ALTRES

52

LLOCS DE TREBALL
CREATS O CONSOLIDATS

projectes aprovats

Gallo Kiriko

Fisio Esport
Hostalric

La M. Mar va decidir emprendre per sortir de l’atur.
Tenia molta experiència laboral en polleries i coneix
molt bé el sector, i per això va agafar el traspàs d’una

L’Eloi ha decidit emprendre

parada d’aus i productes derivats del mercat de La

i obrir el seu propi centre de

Florida de l’Hospitalet de Llobregat.

rehabilitació a Hostalric. És
fisioterapeuta i havia treballat

Ha afegit a l’oferta de productes que hi havia

en diferents centres fent substitucions de forma

a la venda l’elaboració de productes propis. Ha

esporàdica, sense cap lloc de feina fixa o estable.

mantingut la clientela que tenia la botiga i fins i tot
l’ha augmentada, i ha hagut

En el centre que ha obert integra la fisioteràpia amb

de contractar una tercera

un servei de salut més integral per beneficiar els i les

persona.

pacients, i també aplica una teràpia d’exercici físic
actiu i de readaptació per complementar.

“El treball és dur i s’ha de
treballar molt, però jo ara

“Actualment, em sento amb més confiança que

mateix em sento molt

abans, amb més ganes de continuar endavant,

satisfeta d’haver fet el pas.”

aprenent, treballant i creixent.”

3 llocS de treball -10.000 €

1 lloc de treball -12.000 €

Suport a necessitats puntuals Fons Social Sant Cugat-Valldoreix
En l’àmbit territorial de Sant Cugat del Vallès,

Un equip de persones voluntàries rep les

gestionem un fons social destinat a atorgar

sol·licituds i les estudia cas per cas per veure

préstecs sense interessos per a ajuts puntuals

si són viables per concedir préstec. En tots els

a persones amb treballs precaris. Un 98% de les

préstecs concedits es realitza un seguiment.

persones beneficiàries són immigrants.

Destí dels préstecs

88 préstecs -104.955 €
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28%

DEUTES

14%

SALUT

25%

BITLLET D’AVIÓ

12%

ALTRES

15%

HABITATGE

6%

EDUCACIÓ

40è aniversari

Premis a la Innovació Rural
El 21 de juny de 2021 es van atorgar a Vic els premis

La Roca Cooperativa Gastrocoop Natural” va

a la Innovació Rural. Han estat convocats per

aconseguir el primer premi en la categoria de

primera vegada per la Càtedra del Món Rural i

Dones. Cadascun dels projectes premiats va tenir

finançats per la Fundació Acció Solidària Contra

un ajut de 5.000 euros.

l’Atur amb la col·laboració de la Fundació Caixa
d’Enginyers. Actua com a secretari l’Alfred Vernis.

Els membres del Jurat van felicitar a totes les
persones concursants i van convidar-les a seguir

L’organització Voravius Produccions Culturals,

treballant amb energia per al territori, animant-les

amb “Brots del Festival Canti a la Font” va rebre

a continuar la seva tasca innovadora.

el primer premi en la categoria de Joves i l’entitat

Col·loqui-debat “L’atur, cosa de tots?”
Un dels actes principals del 40è aniversari va ser

expresidenta d’Entitats Catalanes d’Acció

el col·loqui-debat “L’atur, cosa de tots?”.

Social (ECAS), i el Sr. Alfred Pastor, economista,

El debat va tenir lloc el dimarts 5 d’octubre al

professor emèrit de l’IESE i expresident d’ENHER.

Palau Robert de Barcelona i va ser moderat pel

El debat es va concretar en dues àrees:

senyor Eduardo Magallón, periodista d’economia

“Perspectives de futur: el contracte social” i

de La Vanguardia. Hi van assistir presencialment

“Fons europeus: el Tercer Sector”.

35 persones i 45 via streaming.
Persones molt reconegudes en els seus
respectius àmbits van ser els ponents: Sr. Anton
Costas, catedràtic d’Economia i president
del Consejo Económico y Social de España;
Sra. Teresa Crespo, llicenciada en Història i
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Reconeixement
al Foment de
l’OcupacióPremis Piñol
L’entrega dels premis Josep M.
Piñol i la clausura del 40è aniversari va tenir lloc el 25 de novembre
al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona. Va estar presidida pel
tinent d’alcalde Jordi Martí Grau i
va ser presentada i moderada pel
periodista Josep Cuní.

Premi Piñol
a la millor
trajectòria
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 amb discapacitat
principalment de les comarques de l’Urgell i la
Segarra. El 2020 tenien 147 persones treballant-hi.
El seu producte estrella és “els arrugats”, un exemple
de com la imperfecció pot arribar a ser un èxit. “Un
treballador de l’obrador intentava fer neules, però
sempre li sortien arrugades”. L’obrador es va adonar
que aquelles galetes tant imperfectes eren cruixents
i boníssimes i les van posar a la venda. Actualment és
la seva especialitat i representa el 70% de la producció
de l’obrador.

“Top Manta” i “Associació Alba” van ser els
guanyadors de la 24a edició dels dos premis
Josep M. Piñol, a la innovació i a la trajectòria,
respectivament.
El guardons van ser lliurats pel senyor Pere

Premi
Piñol a la
Innovació

i pel senyor Francesc Ventura, responsable del

“Top Manta: cap persona és il·legal” de
la Cooperativa Popular de Vendedores
Ambulantes de Barcelona.

Programa Incorpora de la Fundació la Caixa, que

El projecte té com a objectiu donar feina remunerada

va lliurar el premi a la Trajectòria.

a un col·lectiu discriminat deixant de vendre

Aquest any, juntament amb el premi econòmic,

productes de marques que exploten els seus

s’ha entregat a cada guanyador una escultura

treballadors i fabricant, a través de petits tallers,

de l’artista Rosa Amorós: “Portes”. Signifiquen

vambes amb marca pròpia. Els materials que utilitzen

l’oportunitat que ofereix ASCA de passar a una

per a la producció de les vambes són reciclats. “Volem

vida digna mitjançant un treball remunerat

continuar amb projectes al Senegal, on ja hem creat

adequadament.

una granja de pollastres i també volem posar en

Navarro, delegat de l’Estat per al Consorci de la
Zona Franca, que va lliurar el premi a la Innovació,

L’acte va ser amenitzat pel Cor Sîgnum de
l’Agrupació Cor Madrigal, i pel duet de corda
Scarpe.

marxa un restaurant amb propostes de menjar sa
amb productes ecològics”, comentà el president de la
cooperativa.
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Els comptes clars
Compte de resultats
ANY
2020

ANY
2021

Subvencions

26.000

18.034

Donacions

214.702

169.332

6.952

8.617

247.654

195.983

Personal

133.330

116.208

Serveis exteriors

40.957

58.629

PremiS JOSEP M. Piñol

25.140

21.906

383

416

TOTAL DESPESES

199.810

197.159

Amortitzacions

14.709

9.415

Provisions préstecs incobrables

108.995

76.856

TOTAL PROVISIONS 		

123.704

86.271

RESULTAT

-75.860

-87.447

Ingressos diversos
TOTAL INGRESSOS 		

Altres despeses

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

298.872 €

304.496 €

préstecs concedits

retorn dels préstecs

52%

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

169.332 €

51%

donacions

81.407 €

personal

29%

21.906 €

Variació circulant

14,5%

8.617 €

18.034 €

DIVERSOS

subvencions

1,5%

3%

116.208 €

68.044 €

premis piñol

4%

altres despeses

12%

76.856 €
Insolvències

13%

581.886 €
total fons de la roda de solidaritat
11

20%

Entitats col·laboradores
Formem part

Treballem en xarxa
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Suport econòmic

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

reconeixements
Premi a la millor tasca en defensa dels valors

Premi Ciutat Solidària d’Onda Cero i el

cívics de l’Ajuntament de la Vila de Gràcia (2008)

Consorci de la Zona Franca (2020)

Reconeixement de l’Ajuntament de Barcelona

Guardó “Actius de l’Acord” de l’Acord Ciutadà

(2004)

per una Barcelona Inclusiva (2019)

Reconeixement de la Fundació Marianao (2003)

Premi Benet Vigo de la Fundació Roca Galès
(2018)

Premi Primer de Maig (2003) de les Fundacions

Premi a la Qualitat del Premi Ciutat de Sant

Josep Comaposada i Rafael Campalans

Cugat al Fons Social Sant Cugat-Valldoreix (2016)

Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació
Irla (2002)

Premi de la Federación Estatal de Empresas
de Inserción (2015)

Distinció a la Qualitat Social de l’International

Menció institucional del Col·legi i Associació

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

d’Enginyers de Catalunya (2014)

Totes les aparicions: www.acciosolidaria.cat/premsa
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Reptes 2022
No ens aturem
I, després del 40è aniversari, què? Doncs,

Intentem gestionar el millor possible el

mentre hi hagi persones necessitades

fons de què disposem per arribar al màxim

d’ajut per emprendre i sortir del risc de la

de persones, i a la vegada, necessitem

marginació, allà hi serem nosaltres. Les

incrementar els recursos, que aquests darrers

dades sobre el treball, aquest 2021, han

anys han anat a la baixa i pensem, sobretot,

evolucionat de manera positiva, però el

que és molt convenient anar a cercar la

nombre de persones sense feina continua

col·laboració i el suport d’entitats públiques i

sent molt elevat.

privades.

Des de l’any passat, Acció Solidària Contra

Com assenyala la presidenta d’Acció Solidària

l’Atur té un nou logo que, combinant 4

Contra l’Atur en l’editorial d’aquesta memòria,

rombes entrecreuats, ens recorda que la unió

el compromís i constància dels nostres

fa la força. Aquesta unió és la garantia que,

actuals i futurs donants, particulars i entitats,

amb el treball comú i compartit, tindrem la

i la implicació del nostre Patronat i de les

força per aconseguir que tothom tingui una

persones voluntàries i col·laboradores, ens

vida digna mitjançant el treball.

donen la força per continuar responent a
l’empenta dels nostres beneficiaris que,

En el col·loqui que vàrem celebrar el passat

tenint-lo tot en contra, no es conformen amb

mes d’octubre de 2021, va quedar palesa

la seva situació i lluiten per tirar endavant i

aquesta responsabilitat compartida i el

fer-se un lloc en la societat.

risc que la creixent desigualtat derivi en un

En 2022 no ens aturarem i continuarem

malestar generalitzat.

donant molta feina.

La nostre feina, “donar préstecs sense
interessos a projectes viables prioritzant

Miquel Vila-Despujol

els col·lectius mes vulnerables”, no és més

Vicepresident de la fundació

que un intermediari entre els veritables
protagonistes, els donants amb la seva
generositat i els beneficiaris amb les seves
necessitats vitals.
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Ara més que mai
et necessitem
COM POTS AJUDAR?

Fent una aportació
econòmica(1)

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 4902 0006 1375
Caixa d’Enginyers:
ES25 3025 0002 4215 2165 2660
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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