


Missió:
Evitar que les persones vulnerables
puguin caure en la beneficiència o la
desesperança.

Empoderar les persones amb treballl 
 precari per fer front a una necessitat
puntual o una oportunitat de millora.

Mantenir la seva autoestima,
l'esperança, l'esperit de lluita i la
confiança en la societat que els acull.



Ajudar persones vulnerables a aconseguir cobrir
alguna  necessitat puntual a la qual no poden fer
front, mitjançant la concessió d'un microcrèdit
sense comissions ni interessos.

Assessorar-los sobre com mantenir una tresoreria
personal més estable i fomentar l'estalvi per tal que
puguin estabilitzar-se econòmicament.

Informar-los sobre ajudes alternatives o
d'institucions públiques.

Aconseguir finançament per poder concedir
aquests microcrèdits, créixer com entitat i arribar a
més persones.

Objectius



Quines
necesitats
cobrim?
Alguns
exemples

Pagament matrícula d'Universitat o
d'altres estudis dels fills

Compra bitllets per reagrupament
familiar o visites a familiars

Pagament de tractaments mèdics propis o
de familiars ja sigui aquí o al pais d'origen

Pagament de tractaments odontològics
propis o pels fills

Pagament de la fiança d'un lloguer

Pagament deutes



El Fons Social és un projecte independent que forma part
d'ASCA: Acció Solidària Contra l'Atur, amb qui tenim un acord
de col.laboració des del 2001 per a què ens doni cobertura
legal

ASCA és una fundació sense ànim de lucre que des de l’any
1981 treballa per a què persones que es troben a l’atur o en
situacions de treball precari puguin crear-se o consolidar un
lloc de treball digne que els doni l’oportunitat real de tornar a
començar. Això ho fa mitjançant la concessió de crèdits sense
interessos ni comissions.

El Fons Social disposa d'un compte corrent independent per
poder gestionar tots els préstecs que concedim, i així no
interferir en el dia a dia d'ASCA.

Com ho fem?



Principals fites

Inici Activitat

1998 

Presentació de
l'Entitat a la sala

de Plens de
l'Ajuntament

2000

 

Conveni amb
ASCA (Acció

Solidària Contra
L'Atur)

2001

 

Juliol: 
 4.000.000€ 
en préstecs

concedits

2021

 

2.000.000€
en préstecs

concedits

2011

 

Implantació
primer programa

Informàtic
 

 Assolim la xifra
1.000.000€ 
en préstecs

concedits

2006

 

1.000 préstecs 
 concedits

2007

 

2.000 préstecs
concedits

2014

 

3.000.000€
en préstecs

concedits

2016

Premi Ciutat de
Sant Cugat

2017

 

 3.000 préstecs
concedits

2021

 



Premi Ciutat de
Sant Cugat
2017

 
El 2017, el Fons Social va rebre
el Premi Ciutat de Sant Cugat,
distinció que es dóna a
persones, entitats, associacions
o empreses vinculades a Sant
Cugat que han destacat en els
àmbits social, cultural, artístic,
científic, econòmic, polític o
esportiu de la ciutat.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Premis_Ciutat_de_Sant_Cugat#cite_note-1


BENEFICIARIS



Externa

Web ASCA
Participació al programa TV Sant Cugat
Grans persones Grans 2021
Memòria ASCA anual
Memòria FSSV anual
Actes de recollida de donacions
Membre de la taula de solidaritat de
Sant Cugat.
Participació Festa de la Tardor
Participació a la Fira d'Entitats

Interna
Beneficiaris: 1280
Voluntaris: 11
Membres d’ASCA: 50
Socis: 15

Visibilitat de l'entitat



Hem assolit la xifra de 4.000.000,00€ 
 repartits en més de 3.000 préstecs

Retorn dels préstecs  per part dels beneficiaris
del 95% 

Per què
col.laborar
amb el
Fons Social

1 Som una entitat eminentment social on tots
som voluntaris

2

3

Aproximadament el 40% dels nostres
beneficiaris són recorrents

4

5

Hem aconseguit que 1.280 persones puguin
cobrir les seves necessitats dignament.

Col.laborem amb  els Serveis Socials de
l'Ajuntament de Sant Cugat.

6



Serveis/ Espècies Econòmic
Aportacions econòmiques que
poden ser puntuals, com associat o
per cobrir una necessitat concreta.

Models de
col.laboració

Aportacions en serveis  o materials que
ajudin en el dia a dia del Fons Social:
Copisteria,  material oficina, publicitat, 
 assessorament legal, manteniment
informàtic,...

Aportacions en serveis  que sol.liciten
els beneficiaris: Serveis odontològics,
material escolar, equipament per la llar,
connexió internet per estudis,



Fes una donació econòmica puntual per la quantitat que
prefereixis

Modalitats de col.laboració
econòmica

Fes-te soci de la nostra entitat i et donarem visibilitat en
tots els actes en què participem. Si l’import és igual o
superior als 5.000,00€, inclourem el logo a la memòria
anual i a tots els documents oficials del Fons Social

Col.laborador puntual

Associat anual

Cobrir necessitats concretes
Fes una donació per cobrir una o més necessitats concretes
dels nostres beneficiaris: ja sigui per préstecs que es destinin
a educació o formació,  o per millora de la vivenda, per salut,
per reagrupaments familiars... Tria el camp d'acció que més
t'agradi i cobreix aquesta necessitat.



Contraprestacions
Col.laborador en
espècies/ serveis

2
0
1
9

Incorporació del logo a la
Memòria anual sota epígraf
soci entitat.
Menció en els documents
oficials de l'entitat.
Aparició del logo en els actes
de publicitat de l'entitat (fira
entitats, festa de la tardor,..)
Menció en les entrevistes al
mitjans de comunicació locals
com a soci anual

En funció de la quota aportada:

.

SOCI ANUALCol.laborador 
 Puntual

Soci
 Anual

Menció com a empresa
col.laboradora amb FSSCV a la
memòria
Aparició del logo en els actes
de publicitat de l'entitat (fira
entitats, festa de la tardor,..)
Menció en les entrevistes als
mitjans de comunicació locals
com empresa col.laboradora 
Enganxina per local propi :
empresa col.laboradora amb el
FSSCV

Es valorarà un o més d'aquests
punts:

.

Menció com a empresa
col.laboradora amb FSSCV a la
memòria de l'any.
Menció en les entrevistes al
mitjans de comunicació locals
com empresa col.laboradora 
 de l'any en curs
Aparició en el pòster
d'empreses col.laboradores
anuals a les fires on participa el
FSSCV

En funció de l'import



Cada semestre elaborarem un informe on et
proporcionarem  les dades de l’impacte 

Et mantindrem
al dia:

Total de voluntaris
Total d'associats
Total de préstecs concedits
Total d’import prestat
Nombre total de préstecs acabats
Total de Beneficiaris impactats
Aparicions en medis de comunicació
Traçabilitat de l'import concedit

Informe semestral



Els nostres
col.laboradors

actuals
Fundació Francesc 
Carbó i Cotal



Ajuda'ns a
seguir
creixent
Elena Escamilla

eescamilla_fonssocial@gmail.com

638 068 648

https://acciosolidaria.cat/sant-cugat-valldoreix/


