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Ara la nostra tasca és fonamental
A causa de la Covid-19 i a les recomanacions dels

l’amenaça i interactua amb la propagació del virus

governs, hem aturat l’activitat presencial de la

fent també més vulnerable el conjunt de la societat.

fundació des del mes de març. Tanmateix, gràcies
al teletreball, a les reunions on line i a l’esforç de
treballadores i persones voluntàries, hem mantingut
la nostra tasca i fins i tot hem incrementat les
ajudes al les persones emprenedores mitjançant
la campanya #AixequemPersianes, de la qual
us fem un resum de resultats en aquest butlletí.
Atesa la situació actual i la que preveiem els mesos
vinents, aquesta campanya continua sent molt
necessària i amb la vostra ajuda la farem possible.
A Catalunya, les dades oficials ens diuen que el mes
de juny va tancar amb 485.019 persones (11,2%) sense
feina en el global de les 4 províncies, i aquestes dades
no inclouen les persones que treballen precariament
i amb sous indignes. Amb aquesta situació hem
de seguir fent esment que la forma en la qual
experimenten la pandèmia els diferents segments
de la població ve determinada en part pel nivell
d’ingressos i de riquesa. Qui més té compta amb un
bon suport financer i accés a una atenció sanitària de

Per tot el que acabem d’exposar, sabem que cal fer
més eficient i efectiva la nostra tasca contra l’atur i la
precarietat laboral. Amb aquesta finalitat hem creat
3 grups de treball, cadascun liderat per un dels nous
patrons. Formen part d’aquests grups tant treballadores
com voluntaris: relat i comunicació, liderat per Adriana
Casademont; projectes i tutors, liderat per Eugènia
Bieto, i recursos financers, lide rat per Xavier García.
Per acabar, també volem assenyalar que hem obert la
convocatòria a la 23a edició dels Premis Piñol. El termini
de presentació de candidatures serà el 30 de setembre.
El lliurament dels guardons tindrà lloc el 18 de novembre,
a les 19 hores, al Palau Macaya de Barcelona. Com sabeu,
estan dotats amb 10.000 euros cadascun i tenen dues
modalitats: millor trajectòria i millor iniciativa. Amb
ells, ASCA reconeix i premia la innovació i la trajectòria
de les persones, entitats i empreses que treballen a
favor de crear o consolidar ocupació. Us hi esperem!
Esther Amorós Bernadó | Consell Directiu

qualitat. Qui menys té no compta amb res d’això. En
conseqüència, la desigualtat agreuja encara més
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#aixequempersianes
En dos mesos hem salvat 81 llocs de treball
Amb l’objectiu de garantir la
supervivència dels negocis dels
emprenedors i emprenedores que
van haver de cessar temporalment la
seva activitat a causa de la Covid-19,
el mes de maig vam posar en marxa
una línia de préstecs extraordinaris
sense interessos destinats a aquestes
persones. També vam decidir aplaçar
el retorn dels préstecs d’aquells
negocis afectats per la pandèmia.
Per fer front a aquestes despeses
imprevistes vam posar en marxa la

Granja-Bar el Tramvia
Durant la pandèmia ha hagut
de cessar temporalment tota
l’activitat, però ha seguit pagant
totes les despeses. “Per a mi
l’ajuda extraordinària ha estat com
rebre oxigen, és l’empenta que em
permet tornar a començar”. Amb
aquest projecte es preserva 1 lloc de
treball a Barcelona.

Sàndal Produccions

campanya de recaptació de fons

Com que no han pogut fer cap

#AixequemPersianes.

tipus d’espectacle durant el

Volem agraïr a totes les persones
i entitats que us heu adherit a la
campanya ja que gràcies a vosaltres
hem recaptat 44.000 €, xifra que
ha suposat poder preservar 81 llocs
de treball des de maig i fins al 30 de
juny. Ho hem fet atorgant 8 préstecs
extraordinaris.

Restaurant mexicà Quiote
Va abaixar la persiana un dia abans
de l’estat d’alarma i ha sobreviscut
amb el suport del veïnat. “L’ajuda
extraordinària ens ha permès aixecar
la persiana de nou”. Amb aquest
projecte es preserven 2 llocs de treball
a Barcelona.

confinament, no han facturat res. Han
aprofitat aquest temps per reinventarse i crear un espectacle adaptat
al nou context. “L’ajuda que hem
rebut ens permetrà  aguantar durant
aquests mesos la petita estructura
fixa que tenim”. Amb aquest projecte
es preserven 2 llocs de treball i es
preveu en un futur la contractació
de més persones per dur a terme els
diferents espectacles que tenen.

Rechupatas
Durant la pandèmia les vendes de

projecte es preserven 3 llocs de treball
a Sabadell, a més de poder seguir fent
les contractacions esporàdiques per
impartir certes activitats.

Va haver de tancar precipitadament
la rostisseria amb molt estoc
d’alimentació que es va fer malbé
per problemes elèctrics. “Amb l’ajuda
he pogut arreglar el sistema elèctric
i reobrir”. Amb aquest projecte
es preserva 1 lloc de treball a Santa
Perpètua de Mogoda.

Novias Ukraine
Va tancar la botiga durant gairebé
dos mesos, just quan començava la
temporada alta de noces. “Amb l’ajuda
he pogut continuar amb el negoci i
pagar als proveïdors dels vestits que
tenia adquirits per a la temporada. Ara
espero que a poc a poc s’animi una
altra vegada el negoci dels casaments”.
Amb aquest projecte es preserva 1 lloc
de treball a Sant Andreu de la Barca.
A més, la campanya ens ha permès
aplaçar el pagament a 37 projectes,
cosa que ha suposat preservar 68 llocs

Volem agrair molt especialment el

75%. El negoci era insostenible, i

suport de

l’emprenedora ha decidit innovar i crear

per començar aquesta nova línia

nos per tornar a obrir”. Amb aquest

La Cassola de l’Ana

per a mascotes han baixat un

La Covid-19 ha obligat aquesta jove

ens ha permès parar el cop i preparar-

llocs de treball a Barcelona.

de treball més.

llaminadures de carn deshidratada per

per sobreviure. “L’ajuda extraordinària

Amb aquest projecte es preserven 2

menjar natural elaborat i congelat

Centre de benestar Espai
Obert
cooperativa de Sabadell a reinventar-se

per ampliar els serveis que oferim”.

a gossos. “L’ajuda que he rebut m’ha
permès adquirir la deshidratadora
de negoci”. Amb aquest projecte es
preserva 1 lloc de treball a Terrassa.

I també al patronat, voluntariat i

Archimissa Gastrobar

persones donants d’ASCA. Gràcies a

Durant l’estat d’alarma van haver
de tancar temporalment el negoci
i ajornar molts pagaments. “Amb
l’ajuda hem reobert, hem pagat unes
obres i hem adquirit uns materials

vosaltres, ens en sortirem!

Pots seguir col·laborant
amb la campanya a
www.acciosolidaria.cat.
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