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Nova línia de
microcrèdits
Fundació Acció Solidària Contra l’Atur
dóna suport a joves emprenedors
La fundació Acció Solidària Contra l’Atur
ha llançat, amb Pompeu Consulting
Management, una línia específica de

Empreses
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Barcelona

Kangapp

All Swim

microcrèdits adreçada a joves emprene
dors que presentin un projecte viable de
negoci. La línia de microcrèdits es
dirigeix a joves d’entre 18 i 30 anys que
poden sol∙licitar un préstec de fins a
15.000 euros, sense interessos ni
comissions, a tornar en un període
màxim de 4 anys. Amb aquesta acció la
fundació pretén contribuir en la lluita

contra l’atur juvenil, potenciar
l’activitat econòmica i l’emprenedo
ria del col∙lectiu juvenil. Pompeu
Consulting Management és una
associació d’estudiants de la Univer
sitat Pompeu Fabra centrada en el
desenvolupament de les habilitats
dels estudiants per a la consultoria
estratègica.

Cowocat

Banyadors amb
segell barceloní

Lindsay Lullman i la dissenyadora barcelonina
Andy Gimeno van crear All
Swim amb 75.000 €

All Swim decideix diversificar la
seva oferta de producte i llança
la seva primera col∙lecció dirigida als homes
La firma de moda de bany All
Swim diversifica la seva oferta
de producte amb la seva pri
mera col∙lecció dirigida a ho
mes. Fundada a Barcelona fa
un any per la model nordame
ricana Lindsay Lullman i la
dissenyadora barcelonina
Andy Gimeno – amb una in
versió de 75.000 euros – la
firma va centrar inicialment la
comercialització de les seves
peces a internet. “Va ser un any
per aprendre, per veure què
agradava i què no i, sobretot,
per fer marca. Ara ja hem
aconseguit portar les nostres
peces a una selecció de boti
gues multimarca de la costa
mediterrània, i fins i tot tenir
presència a Grècia”, afirma
Gimeno.
L’ensenya produeix les
seves col∙leccions en
una xarxa de tallers
de Girona i de Ter
rassa a fi de garantir
la qualitat i diferen
ciarse de les grans
firmes low cost. “Ens
vam animar a crear
All Swim perquè ens
costava de trobar biquinis que
ens agradessin i duressin di
verses temporades. Per garan
tir aquesta qualitat i disseny és
imprescindible treballar amb
tallers de confiança i ser a
prop”, opina Lullman, que fa
de model per als catàlegs de la
seva pròpia firma.

Innovació Catalunya-Berlín
Cowocat connecta històries i experiències internacionals
Cowocat, l’associació de coworking de Catalunya, participa
rà durant el pròxim mes de juliol en el Tour d’Innovació a
Berlín, organitzat en col∙laboració amb World Work Inno
vation (WWi), que té com a objectiu connectar històries i
experiències d’emprenedors catalans i alemanys. Fundada a
principis del 2014, actualment Cowocat aglutina més de 180
espais de coworking repartits per tot el territori català en els
quals treballen més de 7.200 persones, entre freelancers,
empreses, microempreses i start-up, i que en conjunt sumen
un volum de negoci de 400 milions d’euros. L’associació
sense ànim de lucre, que l’any passat va impulsar el progra
ma Cowocat Rural amb el suport de la Conselleria d’Agri
cultura per promoure l’emprenedoria en el sector agrícola
fomentant l’ús de les tecnologies de la informació, també
està treballant en la posada en marxa d’un projecte de col∙la
boració a Llatinoamèrica.

Cowocat està treballant
en la posada en marxa
d’un projecte de col∙laboració a Llatinoamèrica

Si ets una pime,
som el teu millor
soci per créixer.
Programes de formació i ocupació, ajuda a la internacionalització i
solucions per trobar ﬁnançament, per al dia a dia i per al futur,
per fer negocis aquí ia l' estranger.
Entra a www.bancosantander.es i descobreix tot el que podem
oferir a la teva pime.

