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El programa #CreditBadalona de
l’Ajuntament de Badalona i Acció
Solidària Contra l’Atur crea més de 40
nous llocs de feina a Badalona
La iniciativa està dotada de 270.000 euros del
pressupost participatiu de l’Ajuntament de Badalona
que s’han destinat a microcrèdits empresarials
14 projectes de la ciutat de Badalona han rebut un ajut
municipal a interès zero per engegar o consolidar el
seu negoci
Barcelona, 29 de novembre 2017 - El 28 de novembre de 2017 s’ha fet la
presentació dels 14 projectes seleccionats del programa #CreditBadalona, impulsat per
l’Ajuntament de Badalona amb la col·laboració de la fundació Acció Solidària Contra
l’Atur (ASCA), amb els que es crearan de més de 40 nous llocs de feina a la ciutat. Els
projectes han rebut un microcrèdit sense interessos que els ha permès engegar un
nou negoci o consolidar una iniciativa ja existent.
La iniciativa #CreditBadalona està dotada de 270.000 euros del pressupost
participatiu que va ser decidit per la ciutadania de Badalona i té com a objectiu
finançar noves empreses i ajudar a les ja existents a generar ocupació a la ciutat.
Els fons aportats per l’Ajuntament de Badalona han estat gestionats per la fundació
privada Acció Solidària Contra l’Atur.
Del 06 d’abril al 6 de juliol, període de temps per presentar les demandes, es van
presentar 26 sol·licituds d’ajuts per un import superior als 475.000 euros. Posteriorment
s’ha fet un procés de selecció de les peticions per a la concessió finalment de 14
microcrèdits a empreses o projectes d’empreses. En aquest procés s’han analitzat
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els plans d’empresa, s’han realitzat entrevistes per valorar les aptituds dels projectes i
s’han ponderat altres factors com ara, principalment, la creació d’ocupació.
Durant l’acte de presentació dels 14 projectes seleccionats l’alcaldessa de Badalona,
Dolors Sabater, ha volgut destacar la transcendència d’aquesta iniciativa “per assolir
una ciutat més justa, igualitària i inclusiva més enllà de la imprescindible creació
d’ocupació”. “Aquest tipus de gestos polítics ens permeten introduir noves estructures
que empoderen les petites empreses i la ciutadania i alhora permeten fer realitat
projectes que potser no podrien tirar endavant sense aquestes ajudes”, ha explicat
l’alcaldessa Sabater.
Àlex Mañas, segon tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera
Sostenible, també ha mostrat la seva satisfacció per “tirar endavant una iniciativa que
ens permet promocionar projectes de tots els sectors, amb diferents models econòmics
i marcats per la innovació en els seus models productius”. El regidor s’ha mostrat
convençut que el programa #CreditBadalona “ens permet crear ocupació i alhora
fomentar el creixement del teixit empresarial”.
Per la seva part, Oriol Romances, president d’Acció Solidària Contra l’Atur ha agraït
a l’Ajuntament de Badalona la confiança en la fundació per realitzar aquest projecte. “Ha
estat un goig poder treballar a Badalona, és una experiència que volem repetir” ha
explicat Romances.

L’Ajuntament de Badalona que té competències en matèria de Promoció de l’ocupació
està interessat en promoure iniciatives i generar sinergies amb institucions i agents del
territori que afavoreixin I'economia local, la formació d'empreses i l’autoocupació.

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. Trenta-sis anys després
continua concedint microcrèdits sense interessos per a projectes que creïn o consolidin
ocupació i ha concedit un total 3.405 préstecs per un import de 9.507.426 € i ha creat
7.996 llocs de treball.

