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Neix l’empresa Stopmonsters

Crea un sistema natural contra els polls
La Fundació ASCA aprova un préstec de 20.000 euros per millorar l’aspirador de
cabell i posar en marxa una botiga online
Barcelona, setembre 2015,- Amb el nou curs escolar arriba també la incidència de polls en
els alumnes. Segons un estudi fet pel laboratori OTC Ibérica, el 14% de la població infantil
en edat escolar es veu afectada amb aquesta plaga. Per altra banda, les vendes en
productes de parafarmàcia per eradicar els polls superen els 13 milions d’euros anuals.
Creada l’any 2010, Fuig Poll va ser la primera empresa de l’Estat en realitzar amb un
aspirador de cap tractaments naturals contra els polls. El creixement de l’empresa i
l’experiència obtinguda li ha permès crear ara l’empresa StopMonsters amb l’objectiu de
comercialitzar a nivell domèstic l’aspirador usat als seus centres per eliminar els polls. El
cost de l’aspirador i de 10 filtres és de 50 euros. El nou aspirador i la botiga
www.stopmonsters.com han estat possibles gràcies a un préstec sense interès de 20.000
euros concedit per la fundació “Acció Solidària contra l’Atur” (ASCA).
“En dues sessions d’aspirador s’eliminem el
polls i les llémenes”, comenta l’emprenedora
Neus Quimasó. “Es tracta d’un mètode 100 per
cent natural gràcies al qual hem ajudat a
solucionar un problema que sovint, per la
manca d’informació i d’eficàcia d’algunes
alternatives, és susceptible de cronificar-se”,
conclou Quimasó.
StopMonsters té actualment 2 treballadors i
preveu tancar l’exercici 2015 amb unes vendes de 6.000 aspiradors. En aquests moments
ha iniciat gestions per exportar el producte a països com Xile, Mèxic, França i Marroc a
partir de l’any que ve. Actualment, l’aspirador es comercialitza a tota Europa mitjançant
Amazon.
Acció Solidària contra l’atur
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-dos anys després ha
concedit un total 2.992 préstecs per un import de 8.195.098 euros i ha creat 7.741 llocs de
treball.

