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Préstecs sense interès per a cooperatives
Barcelona, Maig 2015,- El proper divendres 8 de maig tindrà lloc la 3ª edició del programa
Financoop en el que participarà la Fundació “Acció Solidària contra l’Atur” membre d’aquesta
organització. L’objectiu de la trobada és posar en contacte a entitats financeres i inversors
amb empreses cooperatives amb necessitats de finançament. El programa també preveu
donar a conèixer experiències i casos d’èxit de cooperatives finançades per institucions de la
xarxa.
Durant el 2014, “Acció Solidària contra l’Atur” va concedir 57 préstecs per un import global de
797.443 euros per a emprenedors i cooperatives que van crear 166 llocs de treball. A aquest
import cal afegir els Premis Piñol dotats amb 20.895 euros.
Entre les cooperatives finançades per Acció Solidària contra l’Atur hi ha Teixidors de Terrassa,
Nou Set de Vilafranca, Coperauto de Sant Vicençs dels Horts, Cervesa artesanal Cornelia de
Cornellà, l’Hort Social Tapurna de Llinars del Vallès i Carbó d’Ardenya i Gavarres, de Llagostera,
entre d’altres.
Una Fundació civil i laica que lluita contra l’atur
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 interès per a nous projectes empresarials. Els únics requisits són que creïn ocupació
estable i viable. Els projectes presentats provenen dels mateixos aturats, dels serveis de
promoció econòmica dels ajuntaments, dels consells comarcals o d’altres organismes
públics. Per sol·licitar el 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.

