Nota de premsa

Acció Solidària Contra l’Atur i la Fundació PIMEC signen
un conveni de col·laboració per incentivar
l’activitat emprenedora


El conveni facilitarà la col·laboració dins del programa emppersona de la
Fundació PIMEC, amb l’objectiu de donar suport a les persones
empresàries, autònomes i emprenedores que han cessat la seva activitat o
estan en greus dificultats per tenir una segona oportunitat .



La Fundació PIMEC neix l'any 2007 amb l'objectiu d'esdevenir un element
estratègic de representativitat de PIMEC en àmbits de caire social. El
programa emppersona s’adreça a persones empresàries, autònomes i
emprenedores que estiguin en atur o en serioses dificultats a causa de la
situació econòmica actual.



Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva feina el 1981 amb la
concessió de préstecs sense interès per crear ocupació. Trenta-quatre
anys després ha concedit un total 3.204 préstecs per un import de
8.729.526 euros i ha creat 7.862 llocs de treball.

Barcelona, 22 de juny del 2016. El president de la Fundació Privada Acció
Solidària contra l’Atur, Oriol Romances i Vidal, i Joaquim Llimona i Balcells,
President de la Fundació Privada PIMEC Acció Social, signen aquest conveni de
col·laboració amb els objectius de:
-

-

Promoure un servei d’acompanyament, assessorament i facilitar eines i
recursos a les persones autònomes, empresàries i emprenedores que han
cessat la seva activitat o estan en greus dificultats, de manera que els
permeti millorar la seva situació personal i professional.
Potenciar la Responsabilitat Social Empresarial entre les empreses del
territori i promoure projectes i accions conjuntes per al col·lectiu de
persones sol·licitants.

En virtut d’aquest conveni, Acció Solidària Contra l’Atur es compromet a atendre
totes les persones beneficiàries del programa emppersona que hagin estat
derivades des de la Fundació PIMEC i posa a disposició del programa el seu
equip d’experts per ajudar a persones autònomes, empresàries i emprenedores
que han cessat la seva activitat o estan en greus dificultats mitjançant l’obtenció

d’un préstec sobre iniciatives viables en el marc d’aquest conveni, sense cap cost
per part de la persona beneficiària.

Entitats per finançar préstecs per a l’ocupació
La Fundació Privada Acció Solidària Contra l’Atur, és una entitat sense ànim de
lucre, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, que
administra un fons econòmic amb l’objectiu de crear nous llocs de treball,
concedint préstecs sense interès per finançar projectes d’emprenedors,
especialment a persones físiques amb dificultats econòmiques, i també a
empreses i entitats socials, sempre que aquests projectes puguin ser considerats
viables econòmicament i financerament.
La Fundació PIMEC és una entitat creada amb l’objectiu d’ajudar a l’empresa i les
persones empresàries a ser socialment responsables, posant al seu abast
solucions i eines que els facilitin una millor adaptació als reptes de l’activitat
econòmica actual, a la vegada que ofereix accions i programes de caire social
vinculats al teixit empresarial, treballant en xarxa amb organitzacions i entitats de
diversos àmbits.

