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És l’única entitat civil i laica que financia projectes per crear
ocupació digne

Acció Solidària contra l’Atur tanca el 2017
havent concedit 842.400 euros en préstecs
sense interessos
Han estat 226 les iniciatives aprovades.

Barcelona, abril 2017 - La Fundació “Acció Solidària Contra l’Atur”, única
entitat civil i laica que concedeix préstecs sense interessos per a iniciatives que
creïn ocupació digne, ha tancat l’any 2017 amb un total de 842.400 euros per a
226 projectes. Les iniciatives aprovades, que pertanyen a diferents sectors, han
de ser d’àmbit català i crear o consolidar llocs de treball estables.
Durant 2017 els recursos de la Fundació han estat 1.119.900 euros, dels quals
el 50% correspon a retorn de préstecs d’anteriors, el 24% a un conveni amb
l’Ajuntament de Badalona, el 19% a donacions privades, 2% a subvencions
públiques i el 3% a ingressos diversos. Els comptes són auditats anualment per
l’empresa AUREN.
La Fundació “Acció Solidària Contra l’Atur” es gestiona gràcies a 38 voluntaris
que posen a la seva disposició coneixements i experiència, i a 3 persones
contractades.
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, la Menció Institucional del Col·legi i Associació d’Enginyers de
Catalunya
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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 interessos a persones i col·lectius desfavorits.
Trenta-set anys després ha concedit un total 14.143 ajudes per un import de
17.805.407 € i ha permès establir 16.154 llocs de treball.

Es va crear l’any 1981 per fer front a un atur del 40%
El 4 de març de 1981 naixia a Barcelona “Acció Solidària Contra l’Atur”.
Liderada per Josep M.Piñol, el seu objectiu era mobilitzar a la ciutadania i lluitar
per canviar la situació d’injustícia amb solidaritat i no amb beneficència
paternalista.
Acció Solidària Contra l’Atur ha anat evolucionant i avui és l’única entitat civil i
laica d’àmbit català que concedeix préstecs sense interessos per a nous
projectes empresarials. Els únics requisits són que creïn ocupació estable i
viable. Els projectes presentats provenen dels mateixos emprenedors, dels
serveis de promoció econòmica dels ajuntaments, dels consells comarcals o
d’altres organismes públics.
Per sol·licitar un préstec cal omplir un qüestionari que es pot trobar a la web o
demanar-lo personalment a la mateixa Fundació. Aquest qüestionari es
presenta acompanyat de la documentació necessària: Pla d’empresa, Vida
laboral del sol·licitant, pressupost necessari i currículum. Totes les sol·licituds
són estudiades per un equip format per voluntaris, provinents de diferents
àmbits professionals, amb formació, coneixements i experiència.

