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Un pas més, endavant
El passat 13 de juny, Acció Solidaria
Contra l’Atur ha atorgat els cinc préstecs
extraordinaris de 30.000 €. Els temps de
crisi que estem vivint fan que busquem nous
incentius per ajudar persones emprenedores a
realitzar els seus projectes.
Fins ara les nostres ajudes han estat, la
majoria de vegades, per a projectes de poc
pressupost: negocis d’autocupació tirats
endavant per una persona en atur de llarga
durada. Creiem que en el moment actual hem
de continuar fent el que fèiem, però obrint
noves perspectives. Aquest és el perquè
d’aquests préstecs. En temps difícils fan falta
noves mesures per pal·liar el sofriment de
molta gent. Tots sabem que la falta de treball
és el primer pas per perdre l’autoestima i la
dignitat com a persona.
El fet d’atorgar préstecs de major quantia
fa que siguem un instrument més per
poder realitzar o consolidar empreses
majoritàriament de reinserció social, algunes
en procés de consolidació i altres de nova
creació, que oferiran més llocs de treball
estable i podran desenvolupar d’una forma
sòlida la seva idea de negoci. Acció Solidària
Contra l’Atur creu que hem de fer tots els
esforços perquè aquestes ajudes siguin
possibles i d’una manera continuada.
A més préstecs, els col·laboradors també
han de ser més nombrosos. Els ciutadans

hem de ser sensibles amb
els que pateixen. Tenim una
responsabilitat que no podem
defugir. Cal ajudar ara, i
hem de ser molts, perquè la
necessitat és molta. La nostra
raó de ser com a entitat ens
demana la nostra generositat.
“Fer una bona feina fa fer
el possible, ser generós fa
fer l’impossible”. Gràcies al vostre altruisme
podrem anar donant préstecs sense interès i
la roda de la solidaritat no pararà mai.
Per una banda, volem que ens arribin
persones emprenedores, ja sigui amb
projectes petits, mitjans o grans, per poder
oferir la nostra ajuda i cada cop crear més
llocs de treball; per l’altra, cada dia necessitem
més col·laboradors per poder donar més
préstecs.
El binomi idees de negoci i col·laboradors serà
indispensable per realitzar el nostre objectiu
fundacional: ajudar a la creació de llocs de
treball. No ho deixem per a demà, la societat
ens necessita. Amb l’ajuda de tots podrem
donar aquest pas endavant.
Una vegada més, gràcies!
Joan Comas
President d’Acció Solidaria Contra l’Atur

Resultats de la convocatòria
5 préstecs extraordinaris de
30.000€ sense interès
S’han rebut 34 projectes que cobreixen un
ampli ventall d’activitats: comerç al detall,
formació, restauració, noves tecnologies,
consultoria i indústria. Un 25% d’aquests
projectes estan presentats per entitats
d’economia social.
Primerament tots els projectes han estat
avaluats per la Comissió de Crèdits d’Acció
Solidària Contra l’Atur, que n’ha preseleccionat
14 per a la segona fase. A continuació el
jurat ha analitzat aquests 14 projectes i n’ha
seleccionat 9, que han passat a la tercera fase
d’entrevistes amb els promotors.
Finalment el jurat ha procedit a una avaluació
definitiva i ha aprovat, per unanimitat, la
concessió dels préstecs als cinc projectes
següents:
Laborem Dertusa: nova línia de producció
de patés i mousses de peix.
Funandcolours: creació de marca de roba
infantil “somnens” confeccionada a través
de programes d’inserció de persones.
Granja Escola Terapèutica L’Aurò:
horticultura terapèutica i zooteràpia.
Roba Amiga: ampliació de la capacitat de
reciclatge de residu tèxtil.
El Petit Moll de Can Pacià: escola bressol
d’educació lliure i en valors en masia
ubicada en centre urbà.

El jurat ha estat constituït per: Jordi
Vinaixa (Esade), Marta Torras (Fundació
Catalunya La Pedrera), Esteve Sarroca
(Col·legi d’Economistes), Maravillas Rojo
(Dept. Empresa i Ocupació - Generalitat
de Catalunya), Ricardo Granados (Col·legi
d’Enginyers Industrials), Miquel Verdaguer
i Miquel Gibert (Acció Solidària Contra
l’Atur), als quals, tant per la qualitat dels
projectes com pel compromís i il·lusió dels
promotors, no els ha estat fàcil prendre la
decisió. Els volem agrair la seva dedicació i
professionalitat.
El lliurament d’aquests préstecs
extraordinaris s’ha dut a terme en un acte
públic a la Sala d’Actes de Riera Sant Miquel,
1bis, baixos, el passat dia 13 de juny del
2013.

UN CAS REAL

Comercialdos
Resposta a una idea que dóna treball
En Josep M. treballava en una antiga botiga
de llegums i fruita seca al detall i a l’engròs
del barri del Born. Aquella botiga era un
referent en la seva activitat, fins que el
propietari va decidir tancar-la per jubilació. El
somni del Josep hagués estat poder quedarse-la però les condicions econòmiques que
s’exigien no la hi van fer assequible.
A Barcelona tenim força botigues on comprar
aquests productes a granel. Algunes d’elles,
molt noves, són fruit de la força emprenedora
de joves empresaris.
Reflexionant sobre la fera de la crisi que
travessa el país i les dificultats per trobar una
nova ocupació, en Josep M. pren la decisió
d’establir-se pel seu compte i obre una
botiga de graneria en el mateix barri del Born
capitalitzant la prestació d’atur.
Començaments difícils fins que l’INEM va fer
efectiva la capitalització.
Tot va funcionar prou bé fins que, el
desembre del 2011, un altre propietari obre
de nou l’antiga botiga on havia treballat en
Josep, ara comercialitzant productes de
menys qualitat, amb preus més baixos i
aprofitant els antecedents i la bona ubicació
comercial.
Arran d’aquesta situació al Josep M. li
comencen a baixar les vendes i es veu en la
necessitat d’endeutar-se amb els proveïdors i
de reduir les despeses del negoci.
Entre d’altres mesures, negocia una reducció
del lloguer de la seva petita botiga de

llegums i fruita seca, també revisa i ajusta
els marges dels productes.
Amb la seva esposa, la Mònica, que
actualment és a l’atur, han començat a fer
un bon tàndem per tirar el negoci endavant.
En Josep, aportant el seu coneixement dels
productes i també l’experiència en el tracte
amb els clients, i la Mònica, que té una bona
formació i coneixements professionals del
món comercial, entre d’altres iniciatives, ha
començat a visitar restaurants, ja que en

el barri n’hi ha més de 80. Aquesta serà un
altra via per augmentar el nombre de clients.
També posen en marxa el servei a domicili.
Tenen previst penjar una web a internet.
Per eixugar el deute amb els proveïdors
han sol·licitat de la fundació Acció Solidària
Contra l’Atur una ajuda econòmica
de 6.000 € per fer front a les factures
pendents amb proveïdors i normalitzar
així el subministrament de productes per
a la venda; aquesta ajuda els ha estat
concedida.
Enfront de les dificultats, el Josep i la Mònica
s’han mobilitzat cercant recursos. Hi ha
persones que són motors i ells pertanyen a
aquest grup.

AJUTS I PRÉSTECS DE GENER·JUNY 2013
PRESTECS SENSE INTERÈS
104.387,50 €

▌ Préstecs puntuals (Fons socials)
		
83 Sol·licituds

17.102,82 €

▌ Ajuts a processos d’inserció laboral:		
		
Ajuts a 32 sol·licituds
		
Llocs de treball: 32
		
Nucli familiar: 80 persones

109.121,62 €

▌ Préstecs per autoocupació:
		
Préstecs a 22 Projectes					
		
Llocs de treball generats o consolidats: 34

79.000,00 €

▌ Préstecs solidaris per Entitats a curt i a llarg termini:
		
Préstecs a 5 Projectes						
		
Llocs de treball generats o consolidats: 27

26.000,00 €

▌ Préstecs a cooperatives:
		
Préstecs a 1 Projectes						
		
Llocs de treball generats o consolidats: 6

335.611,94 €

Import total autoocupació					

PROGRAMA AJUTS PUNTUALS A NECESSITATS VITALS A FONS PERDUT
Sol·licituds aprovades:132

Nucli familiar: 423 persones

Necessitats presentades
▌ Subsistència
▌ Despeses mixtes

Problemes d’habitatge
38 %
16 %

▌ Lloguers,
desnonaments, nou habitatge
i hipoteca

Import total d’ajuts puntuals a necessitats vitals

TOTAL DELS PROGRAMES

Acció
Solidària
Contra
l’Atur
Fundació
Privada

46 %

53.359,76 €

388.971,70 €
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