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Segons dades d’Acció Solidària Contra l’Atur

El demandant de préstec / microcrèdit sense
interés és home, no immigrant i té 45 anys
Barcelona, Febrer 2017,- La Fundació Acció Solidària Contra l’Atur, única
entitat civil i laica que concedeix préstecs sense interès per a projectes
empresarials que creïn ocupació, ha realitzat un estudi per conèixer el retrat
robot de les persones que els hi sol·liciten crèdits per a projectes empresarials.
Home de 45 anys, no immigrant i sol·licitant d’un préstec sense interès de
4.500 euros per autoocupació és el retrat robot de les persones que durant
l’any 2016 han anat a Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) per demanar un
crèdit sense interès.
Durant 2016, han estat concedits 53 préstecs per un import global de
337.882,15 euros. D’aquests, 27 han estat microcrèdits per autoocupació amb
un import global de 199.418,43 euros, 6 per a entitats i cooperatives amb
126.000 euros i 20 per a processos d’inserció laboral amb 12.463,72 euros. Els
projectes finançats han creat 135 llocs de treball.
Per sexes, el 60% dels sol·licitants són homes i, per procedència, el 23%
immigrants. Els sol·licitants tenen una edat mitja de 45 anys.
La Fundació Acció Solidària Contra l’Atur es gestiona gràcies a 34 ciutadans
que posen a la seva disposició de forma voluntària coneixements i experiència i
té 3 persones contractades per a tasques administratives, d’atenció social i
internet.
L’any 2014 Acció Solidària Contra l’Atur” va estar reconeguda amb la Menció
Institucional del Col·legi i Associació d’Enginyers de Catalunya. Al llarg de la
seva història ha rebut diferents premis i reconeixements. Entre altres, el Premi
a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu (1998),
Premi Primer de Maig 2003 de les fundacions Josep Comaposada i Rafael
Campalans i Premi Memorial Lluis Companys de la Fundació Irla.
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Xifres globals des de la seva creació
Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva feina el 1981 amb la
concessió de préstecs sense interès a persones i col·lectius desfavorits.
Administra un fons econòmic amb l’objectiu de crear nous llocs de treball,
concedint préstecs sense interès per finançar projectes d’emprenedors. Trentasis anys després ha concedit un total 3.257 préstecs per un import de
9.067.408 euros i ha creat 7.997 llocs de treball.

