
Acció
Solidària
Contra
l’Atur
Fundació
Privada

2019

PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DIGNE

Projectes
impulsats



L’any 2019 des de la fundació Acció Solidària Contra 

l’Atur (ASCA) hem acompanyat 114 projectes 

d’emprenedoria liderats per persones a l’atur o amb 

treballs precaris, i hem possibilitat que 36 d’aquests 

projectes s’hagin posat en marxa o consolidat.

Això ha estat possible gràcies a l’assessorament i 

acompanyament empresarial que el nostre equip de 

voluntariat els dona i a l’impuls econòmic que suposa 

els préstecs sense interessos que hem pogut 

concedir-los gràcies als nostres i les nostres donants. 

Esperem que aquestes petites històries de vida t’inspirin 

per fer realitat els teus somnis i que amb la teva ajuda 

puguem seguir finançant molts més projectes. 

36
projectes 
impulsats

54
llocs de treball

314.477€
concedits



Botiga especialitzada en 
dards i billars

La Sandra ha convertit la seva gran afició als 
dars en negoci obrint un a botiga a internet 
especialitzada en la venda de productes 
realacionats amb aquest joc. terrassa

1
lloc de 

treball

8.000 €
concedits



reus

3
llocs de 
treball

8.000 €
concedits

Gestoria 
d’assessorament integral

El Xavier ha aprofitat l’atur per dissenyar el 
seu projecte d’emprenedoria i ha obert una 
gestoria.



rocafort 
del bages

5
llocs de 
treball

15.000 €
concedits

Restaurant de cuina de 
proximitat

La Sílvia ha fet realitat el seu somni d’obrir 
un restaurant de cuina tradicional amb una 
carta de vins de les bodegues del Bages. 



Estètica per a l’oncologia

La Mònica ha creat un centre d’estètica 
tradicional incorporant tractaments 
personalitzats per a persones que segueixen 
teràpies contra el càncer.

tarragona

1
 lloc de 
 treball

10.000 €
 concedits



Perruqueria de barri

Malgrat no renovar-li el lloguer, la Raquel no 
s’ha donat per vençuda i ha reobert la seva 
perruqueria en un altre local.

barcelona

1
lloc de 

treball

5.000 €
concedits



Fabricació artesanal de 
cerveses

Animats per la bona acollida que tenia la 
cervesa que produïen entre els seus amics 
i coneguts, tres socis han posat en marxa 
una cooperativa de fabricació artesanal de 
cerveses. 

manresa

2
llocs de 
treball

15.000 €
 concedits



Llibreria de barri

Tres socis han obert una llibreria cooperativa 
de caràcter familiar i comunitari que 
perseguex ser un espai de trobada i 
participació. barcelona

3
llocs de 
treball

20.000 €
concedits



Quiosc de premsa

El Mohamed s’ha fet càrrec com a 
emprenedor del quiosc de premsa en el 
qual havia treballat durant tres anys. 

Esplugues de 
Llobregat 

1
lloc de 
treball

7.000 €
concedits



Conductora d’autobusos

Per conciliar la vida familiar amb la laboral, 
una dona de Granollers ens ha demanat el 
préstec per treure’s el carnet de conductora 
d’autobusos.

Granollers

1
lloc de 

treball

1.136 €
concedits



Cafeteria al mercat

Capitalitzant l’atur i amb el microcrèdit 
d’ASCA, en Jayro s’ha fet càrrec de la gestió 
d’una cafeteria en un mercat municipal de 
Terrassa.

Terrassa

1
lloc de 
treball

5.500 €
concedits



Botiga-taller de teixits

Després de cinc anys dissenyant i produïnt 
tèxtils per a la llar, l’Anna Maria ha millorat 
la seva situació obrint una botiga-taller per 
vendre els seus productes.

barcelona

1
lloc de 

treball

8.525 €
concedits



Rostisseria 
Amb la seva experiència en el sector, l’Ana 
decideix sortir de l’atur pagant el traspàs 
d’una rostisseria i continuar el negoci.

Santa Perpètua de 
la Mogoda

1
 lloc de 
 treball

13.000 €
 concedits



Bar cafeteria

Després de quedar-se a l’atur, l’Andrea i 
la Montserrat han obert un bar-cafeteria 
aprofitant les seves experiències, una com a 
cuinera i l’altra com a pastissera.

Barcelona

2
llocs de 
treball

20.000 €
concedits



Inserció laboral a través 
de serveis de neteja

Una cooperativa del Penedès posa en marxa 
tres àrees de negoci perque hi treballin 
persones en risc d’exclusió: venda de 
productes d’higiene respectuosos amb el medi 
ambient, serveis de neteja i bugaderia.

Vilafranca del 
Penedès

3
llocs de 
treball

20.000 €
concedits



Outlet per a hostaleria

La Giovanna, amb experiència al sector, 
ven productes d’hostaleria nous i d’outlet 
i fa instal·lacions amb la col·laboració amb 
tercers.

Castellar del 
Vallès

1
lloc de 

treball

5.000 €
concedits



Alimentació natural 
per a mascotes

La Sofia ha convertit la seva passió pels 
animals en el seu negoci creant un obrador 
per elaborar i comercialitzar aliments 
naturals per a animals de companyia.Terrassa

1
 lloc de 
 treball

6.000 €
concedits



Centre d’estètica i 
perruqueria

Amb la seva experiència, la Leidy Johana 
ha obert una perruqueria i s’ha estabilitzat 
econòmicament i emocionalment.

Mataró

1
lloc de 

treball

4.093 €
concedits



Aspirador de cabell 
antipolls

La Neus i al Pep han tornat a demanar-nos 
suport per fer arribar a les farmàcies el negoci 
de l’aspirador antipolls que van començar fa 
quatre anys amb una botiga a internet gràcies 
a ASCA.  

barcelona

1
 lloc de 
 treball

10.000 €
 concedits



Viatges a la carta pel 
Marroc i l’Índia

Per sortir de l’atur, en Salvador, amant 
de l’aventura, va decidir pagar el traspàs 
d’una agència de viatges que tancava per 
jubilació. barcelona

1
lloc de 

treball

15.000 €
concedits



Serralleria i tancaments 
metàl·lics

L’Antonio, després de treballar durants anys 
per a tercers, en quedar-se a l’atur ha decidit 
emprendre amb una serralleria. 

Terrassa

1
 lloc de 
 treball

9.000 €
concedits



Professora de teatre

La formació en el metòde de teatre 
Feldenkrais que hem pogut oferir a 
aquesta badalonina li ha permès millorar 
laboralment i sortir de la precarietat. Badalona

1
lloc de 

treball

1.350 €
concedits



Consultoria de comerç 
internacional

Amb experiència en consultories, la Bertine 
s’ha establert pel seu compte per assessorar 
en comerç internacional.

Hospitalet de 
llobregat

1
 lloc de 
 treball

3.600 €
concedits



Botiga d’aromateràpia

L’Eva ha obert una botiga dedicada a 
l’aromateràpia  per aconseguir estabilitzar 
la seva vida laboral i conciliar-la amb la 
familiar. Sant Feliu de 

Guíxols

1
lloc de 

treball

5.000 €
concedits



Restaurant mexicà

Amb experiència en cuina i begudes 
mexicanes, la Martha i l’Enrique decideixen 
crear un negoci propi per generar llocs de 
treball dignes en un sector on els sous solen 
ser precaris.barcelona

3
llocs de 
treball

15.000 €
 concedits



Carnet de conduir cotxe

La llicència per conduir ha permès a un 
barceloní sortir de l’economia submergida i 
normalitzar la seva situació laboral.

barcelona

1
lloc de 

treball

492 €
concedits



Carnet d’operador  de 
carretilla elevadora

Hem finançat el carnet d’operador de 
carretilla elevadora a una persona que el 
necessitava per accedir a un lloc de treball 
digne. barcelona

1
lloc de 
treball

95 €
concedits



Botiga de teixits i 
complements

Amb tres fills al seu càrrec, la Mame ha 
obert una botiga de teixits que li ha permès 
conciliar la vida laboral i familiar. 

Terrassa

1
lloc de 

treball

10.000 €
concedits



Botiga de loteria i 
apostes de l’Estat

Per garantir la seva estabilitat econòmica, la 
Lourdes ha fet front al traspàs d’una botiga 
de loteria i apostes de l’Estat.

Besalú

1
 lloc de 
 treball

15.000 €
 concedits



Préstec pont per a 
entitat

Per superar un problema de liquiditat 
temporal, hem avançat la subvenció que ja 
tenia concedida aquesta entitat i així han 
pogut continuar amb la seva tasca. rubí

4
llocs de 
treball

10.000 €
concedits



Espai per a celebracions

Per sortir de l’economia submergida, la 
Maria Isabel ha obert un espai que lloga per 
a celebracions privades.

Hospitalet de 
Llobregat

1
lloc de 
treball

6.500 €
concedits



Tècniques orientals 
en línia

Obrir una escola de tècniques de meditació 
i relaxació per internet li ha permès al José 
Luis continuar amb el negoci que fins ara 
només era presencial. Montseny

1
lloc de 

treball

3.276 €
concedits



Cursos de control 
d’accessos a empreses

Un home de 45 anys, amb quatre fills i 
sempre amb treballs precaris, aconsegueix 
feina en formar-se en control d’accessos.

barcelona

1
lloc de 
treball

200 €
concedits



Producció de ferments 
100% naturals

Amb experiència de cuinera, la María José 
ha creat un obrador on produeix ferments 
naturals que distribueix a restaurants i 
mercats artesanals. barcelona

1
lloc de 

treball

9.000 €
concedits



Gastrobar  

La Michela i l’Alessio s’han fet carrec d’un 
local on serveixen menjars i begudes a preus 
assequibles.

barcelona

2
llocs de 
treball

13.710 €
 concedits



Taller de reparació de 
maquinària

L’Andreu ha pagat amb el nostre préstec 
sense interessos el traspàs d’un taller de 
venda i reparació de maquinària per a 
hosteleria i botigues d’alimentació, i hi ven 
també consumibles.

reus

1
lloc de 

treball

10.000 €
concedits



Plaques fotovoltaiques 
per a una masia

Instal·lar una font d’energia renovable ha 
suposat a aquesta entitat un gran estalvi 
energètic i poder contractar més persones 
en risc.Tartareu

1
lloc de 
treball

6.000 €
concedits



Fes voluntariat
Si tens una mica de temps 

i t’agradaria destinar‑lo a 

persones que necessiten un 

cop de mà no ho dubtis, 

Amb un xec nominatiu a:
Acció Solidaria Contra l’Atur,  Fundació Privada. 

Tots els donatius aportats a la fundació gaudeixen 

de la corresponent deducció fiscal. 

www.acciosolidaria.cat/colaborar

Fent una transferència bancària
No oblidis indicar el teu nom, adreça de correu‑e o postal i NIF.

Caixa Bank:  ES37 2100 0933 49 0200061375

Caixa d’Enginyers:  ES25 3025 0002 42 1521652660

BBVA: ES60 0182 0205 9702 0156 0867

Ens acompanyes 
a fer realitat més 
projectes com 
aquests?

t’esperem!
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La fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) és una entitat sense ànim de lucre 

que des de l’any 1981 treballa perquè persones que es troben a l’atur o en situacions 

de treball precari puguin crear‑se o consolidar un lloc de treball digne que els doni 

l’oportunitat real de tornar a començar. 

Amb el suport de:

I de totes les persones i entitats que creieu en la nostra tasca.

C/ Riera de Sant Miquel, 1 bis, planta -1.  
08006 Barcelona
Tel. 93 217 02 88

info@acciosolidaria.cat
www.acciosolidaria.cat @acciosolidaria


