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Cap a l’esperança
Els moments que vivim són difícils. L’atur
augmenta cada dia i des dels poders públics no
es veuen vies de solució, tot el contrari segons
les dades que ens donen periòdicament els
mitjans de comunicació: encara es destrueixen
més llocs de treball. L’economia no es reactiva
i la situació de les persones cada cop és
més fràgil. El drama humà que comporta el
fet d’haver perdut la feina pren en aquests
moments una connotació dramàtica.
Nosaltres, des d’Acció Solidaria Contra l’Atur,
coneixem de primera mà la realitat que estem
vivint.

És per tot el nostre treball de fa més de trenta
anys, és per la feina que fem, actualment
realitzada per més de quaranta voluntaris, és
per la nostra vocació de servei als altres i pel
nostre objectiu: el de donar eines per sortir de
l’atur, que ens hem de sentir forts i optimistes.
El món està en una evolució tant ràpida
i passen tantes coses cada dia que hem

d’estar molt atents. La ciutadania és un bon
coneixedor de tot el que passa. Ho veu de
primera mà, de molt a prop, ho viu, ho pateix.
Per això és el moment de les entitats com la
nostra. Davant de les greus dificultats que ens
comporta aquesta crisi salvatge, tenim els
ànims renovats per ser més innovadors, més
solidaris.
Aquesta nova via, l’estem tirant endavant.
Disposem d’una nova línia de comunicació,
més moderna, àgil, entenedora i coherent.
Ho podeu comprovar amb la Memòria de
l’any 2012 i amb aquesta mateixa revista.
Volem també ser més presents als mitjans de
comunicació, tot per acomplir millor el nostre
objectiu: ajudar a crear llocs de treball.
Però si som pocs, farem poc, i aquí em
dirigeixo d’una forma especial a vosaltres,
lectors del Noticies. Ens heu d’ajudar que Acció
Solidaria Contra l’Atur sigui més coneguda,
tingui més col·laboradors, amb més donatius i
més voluntaris. Solament la força i la solidaritat
de tots nosaltres, els ciutadans, serà la clau de
volta per fer diferent i més humà aquest món
en què vivim i que no ens agrada. De sempre,
però d’una manera especial en moments
difícils, el nostre poble ha mostrat el seu cor.
Crec que gràcies a la ciutadania, sincerament,
podem tenir motius d’esperança.
Joan Comas
President d’Acció Solidaria Contra l’Atur

Convocatòria de
5 préstecs extraordinaris
de 30.000€ sense interès
Vista la situació tan dramàtica de l’atur que
estem vivint, Acció Solidària Contra l’Atur
ha decidit convocar una línia de préstecs
extraordinaris per a iniciatives empresarials
que creïn nova ocupació sòlida i duradora.
Els préstecs seran per un import màxim de
30.000 €, sense interessos i termini màxim
de 5 anys.
Els sol·licitants poden ser autònoms o
petites i mitjanes empreses en qualsevol
forma jurídica, en fase de constitució o
ja constituïdes, però amb una antiguitat
màxima de tres anys i amb domicili fiscal i
centre de treball a Catalunya.
Per poder participar en el concurs els
sol·licitants hauran de presentar una
memòria explicativa del projecte justificant
el nombre de llocs de treball estables que
es crearan i amb un Pla de Negoci que
demostri la viabilitat econòmica del projecte i
la possibilitat de retorn del préstec
Un Jurat format per set membres, amb
representants d’Acció Solidària Contra l’Atur,
món acadèmic, col·legis professionals i
entitats de promoció d’empreses, avaluarà
els projectes basant-se en els criteris
d’ocupació creada, innovació, qualitat,
impacte social i aportació financera dels

promotors. Es podrà declarar desert el
concurs si es considera que cap projecte
reuneix les condicions exigides.
El termini de presentació de sol·licituds és de
l’11 de març al 3 de maig del 2013. El resultat
serà comunicat en un acte públic el 13 de
juny del 2013.

UN CAS REAL

La Magrana
Espai Holístic

La Magrana Espai Holístic és un projecte
que consisteix a desenvolupar serveis de
suport a les persones entenent-les com un
tot global, posant atenció als aspectes físic,
emocional, energètic i mental. Les teràpies
que s’apliquen són: medicina tradicional
xinesa, Reflexologia podal, Naturopatia,
Flors de Bach, Detofixicacio amb spa iònic,
Reiki (teràpia energètica), Psicologia, etc.
Tot això en un consultori de lloguer, inaugurat
el 24 de novembre de 2012, en un pis de 70
m2 del carrer Major de Llinars del Vallès. Es
tracta d’un lloc cèntric, al costat de l’estació
de FFCC i d’autobusos de Llinars del Vallès
que, per altra banda, és lloc de pas per a
poblacions de la rodalia.
La promotora Mireia Miracle, que té amplis
coneixements i experiència en aquest tipus
de teràpies, compta a més amb un grup de
4 ó 5 professionals que col·laboren en règim
d’autònoms. En conjunt es creen dos llocs de
treball equivalents.
La viabilitat del projecte venia avalada per
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
les Franqueses. Mireia demanava a Acció
Solidària un ajut destinat bàsicament a
completar la seva aportació als arranjaments
necessaris per adequar el local com a
consultori.

La valoració positiva del projecte i la seva
viabilitat econòmica van ser decisius
perquè Acció Solidària decidís concedir un
microcrèdit d’autoocupació per un import de
8.000 euros, a retornar en tres anys i sense
interessos.
Per a més informació, vegeu la web de La
Magrana
www.lamagranaespaiholistic.com

AJUTS I PRÉSTECS DE GENER-MARÇ 2013
PRESTECS SENSE I`NTERÈS
44.250,00 €

▌ Préstecs puntuals (Fons socials)
		
37 Sol·licituds

7.817,94 €

▌ Ajuts a processos d’inserció laboral:		
		
Ajuts a 14 sol·licituds
		
Llocs de treball: 14
		
Nucli familiar: 37 persones
▌ Préstecs per autoocupació:
		
Préstecs a 11 Projectes						
		
Llocs de treball generats o consolidats: 17

52.055,33 €

▌ Préstecs solidaris per Entitats a curt i a llarg termini:
		
Préstecs a 2 Projectes						
		
Llocs de treball generats o consolidats: 5

34.000,00 €

Import total autoocupació					

138.123,27 €

PROGRAMA AJUTS PUNTUALS A NECESSITATS VITALS A FONS PERDUT
Nucli familiar: 250 persones

Sol·licituds aprovades:74

Necessitats presentades
▌ Subsistència
▌ Despeses mixtes

35 %
15 %

Problemes d’habitatge

50 %

▌ Lloguers,
desnonaments, nou habitatge
i hipoteca

32.416,54 €

Import total d’ajuts puntuals a necessitats vitals

TOTAL DELS PROGRAMES
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170.539,81 €
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