
Projectes impulsats
per a la creació i consolidació
de llocs de treball digne 2018



L’any 2018 des de la fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) hem acompanyat 
127 projectes d’emprenedoria liderats per persones a l’atur o amb treballs precaris 
i hem possibilitat que 37 d’ells s’hagin posat en marxa o consolidat.
Això ha estat possible pels préstecs sense interessos que hem pogut concedir-
los gràcies als nostres donants i a l’equip de voluntariat que els hi dóna l’impuls 
necessari.

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. 

37 83 311.157 €projectes 
impulsats

llocs de  
treball concedits



Eines de treball per a reparacions
Un home de 40 anys ha pogut comprar les eines que necessita-
va per treballar d’autònom i dedicar-se a fer obres i reparacions 
menors per a asseguradores.

2.392 €  
concedits

1 lloc  
de treball Viladecans



Festival cultural per a joves
Els i les joves d’aquesta associació han fet realitat un festival de 
música urbana i popular per fomentar la cultura musical entre 
la població jove i propiciar la seva integració social.  

2.000 €  
concedits

3 llocs  
de treball Barcelona



Carnet de conduir per a transport sanitari
Una dona de 21 anys i amb un fill al seu càrrec s’ha tret el car-
net de conduir per completar la formació de transport sanitari i 
així tenir una professió amb futur.

499 €  
concedits

1 lloc  
de treball Manresa



Titulació oficial per acreditar coneixements

Un home de 43 anys que sempre ha treballat en l’àmbit social s’ha 
quedat a l’atur i li demanen la titulació oficial a totes les feines 
que troba. Amb l’ajut d’ASCA s’ha pogut matricular al segon curs 
d’integració social.

360 €  
concedits

1 lloc  
de treball Badalona



Botiga de llaminadures 
Una dona amb discapacitat per accident laboral ha pogut aga-
far el traspàs d’una botiga de llaminadures i guanyar-se la vida 
per pujar els seus dos fills.

1.571 €  
concedits

1 lloc  
de treball

Santa
Cristina d’Aro



Carnet de conduir per treballar al mercat
Un home de 43 anys i amb una filla al seu càrrec ha pogut 
obtenir el carnet de conduir per sortir de l’atur i accedir a una 
feina al Mercat Central de Barcelona conduint un vehicle dins 
del recinte.

500 €  
concedits

1 lloc  
de treball Barcelona



Bar gestionat per persones amb discapacitat
Una cooperativa ha pogut comprar maquinaria perquè per-
sones amb disfuncions funcionals gestionin una cafeteria i, 
mitjançant el seu treball, donar-los confiança en si mateixos i 
visibilitat.

15.000 €  
concedits

3 llocs  
de treball Sabadell



Odontologia per a persones amb pocs recursos 
Una cooperativa de serveis sanitaris per a persones amb pocs 
recursos ha equipat una sala d’odontologia per ampliar la seva 
oferta mèdica i contractar nous professionals.

20.000 €  
concedits

4 llocs  
de treball Barcelona



Centre de creixement personal

Tres amics que han muntat una cooperativa podran pagar el tras-
pàs d’un centre que donarà feina a sis persones a l’atur i on es farà 
ioga, pilates, reflexologia i tallers de creixement personal.

6.000 €  
concedits

6 llocs  
de treball Sabadell



Fabricació de cervesa artesanal
Després de més de deu anys regentant una cerveseria, els seus 
socis han decidit ampliar el local per poder fer front a la de-
manda i diversificar el negoci amb la fabricació d’una marca de 
cervesa pròpia, fet que també crearà nous llocs de treball.

23.500 €  
concedits

3 llocs  
de treball Badalona



Espai d’art i creació
Dos emprenedors creen una cooperativa i posen el seu co-
neixement i la seva experiència per ajudar a produir projectes 
creatius individuals o grupals que generin llocs de treball.

12.000 €  
concedits

2 llocs  
de treball Badalona



Lloguer d’embarcacions de lleure
La Marina, amb estudis de ciències ambientals i oceanografia, 
compra un vaixell per llogar-lo i poder viure de la seva vocació.

10.000 €  
concedits

2 llocs  
de treball Menorca



Cooperativa d’energies renovables
Tres socis han pogut posar en marxa una cooperativa d’energies 
renovables comprant les eines i el material necessaris per fer 
instal·lacions i manteniment de plaques fotovoltaiques.

10.000 €  
concedits

4 llocs  
de treball Sabadell



Muntatge de bastides

L’Abdesalam ha pogut sortir de l’atur fent-se autònom per treba-
llar amb el que coneix i hi té experiència: muntatges de bastides 
per a façanes, escenaris i carpes exteriors per a vaixells.

6.206 €  
concedits

1 lloc  
de treball

L’Hospitalet 
de Llobregat



Agència de viatges a mida
Gràcies a la seva experiència en el sector, la Sònia ha pogut 
posar en marxa una agència de viatges personalitzats de forma 
presencial i online.

5.000 €  
concedits

1 lloc  
de treball

Barberà
del Vallès



Floristeria creativa
Amb un canvi de local, al qual s’ha vist obligat a causa de l’espe-
culació immobiliària, el Jaume ha evitat tancar la seva floriste-
ria i a més ha millorat els serveis que ofereix a la clientela.

15.000 €  
concedits

3 llocs  
de treball Esparraguera



Jardineria i espais verds
Per sortir de l’atur i crear nous llocs de treball en un futur pro-
per, en Joan posa en marxa una empresa d’assessorament en 
espais verds i jardineria.

5.040 €  
concedits

1 lloc  
de treball

Hostalets 
de Balenyà



Restaurant amb terrassa
Per mantenir i ampliar els llocs de treball, la Nora necessita afe-
gir una terrassa al seu restaurant. Els diners que demana són 
per a un para-sol i uns separadors del trànsit.

2.900 €  
concedits

3 llocs  
de treball Barcelona



Merceria de barri
Pagar el traspàs per jubilació d’una merceria de barri ha permès 
a la Mònica, amb experiència en labors i llenceria, sortir de 
l’atur i emprendre un negoci que ja està consolidat.

8.800 €  
concedits

1 lloc  
de treball Barcelona



Cuina mediterrània basada en arrossos
Amb una experiència de més de 12 anys com a cuiner, el Hamid 
pot deixar l’atur i crear un lloc de treball, a més del seu, fent 
menjars de cuina mediterrània per emportar.

15.000 €  
concedits

2 llocs  
de treball

Sant Esteve 
de Palutordera



Botiga de mitjons de disseny
Aturat de llarga durada, el Francesc ha obert una botiga es-
pecialitzada en mitjons de disseny i de qualitat amb la qual 
espera obtenir uns ingressos mensuals que li permetin tornar a 
començar.

15.064 €  
concedits

2 llocs  
de treball Calella



Peces úniques d’artesania
Una botiga d’articles de comerç just i de proximitat és la inicia-
tiva que posa en marxa Milton Carlos, juntament amb un amic, 
per deixar ambdós l’atur i guanyar-se la vida.

7.000 €  
concedits

2 llocs  
de treball Barcelona



Botiga de roba amb taller

La Vickiana, sense feina ni prestacions, es farà càrrec d’una botiga 
de barri  que ven roba i complements, i contractarà també una 
dependenta.

5.000 €  
concedits

2 llocs  
de treball Barcelona



Sastreria amb 45 anys d’història
La sastreria hauria de tancar per decisió de la propietària, però 
la Victòria, que hi treballa des de fa un any i veu que està a punt 
de perdre la feina, decideix assumir el traspàs i continuar l’his-
tòric negoci innovant en serveis.

9.850 €  
concedits

2 llocs  
de treball Barcelona



Menjars per emportar
Capitalitza l’atur i, gràcies a la seva experiència d’11 anys en 
cuina, el Sayd posa en marxa una rostisseria de menjar per em-
portar en un local molt ben situat i amb aparcament a prop.

3.000 €  
concedits

1 lloc  
de treball Sabadell



Botiga de productes ecològics i a granel
Per deixar l’atur, la Teresa obre una botiga de productes alimen-
taris ecològics i autòctons a granel. 

3.000 €  
concedits

1 lloc  
de treball Barcelona



Escola mètode Montessori
La conciliació familiar, l’estabilitat econòmica i aportar un altre 
model educatiu al seu poble és el que ha motivat la Raquel a 
posar en marxa una escola  Montessori.

15.000 €  
concedits

7 llocs  
de treball Alella



Taller mecànic
El microcrèdit d’ASCA, juntament amb la capitalització de l’atur, 
ha permès a Alides Omar pagar el traspàs per jubilació d’un 
taller mecànic i mantenir els llocs de treball.

15.000 €  
concedits

3 llocs  
de treball Terrassa



Bar-restaurant d’ambient familiar
Assumir el traspàs d’un restaurant amb clients fidels permet 
als tres membres d’una família dedicada a la restauració sortir 
de l’atur i treballar per deixar enrere la precarietat.

10.500 €  
concedits

3 llocs  
de treball Abrera



Parada de roba al mercat
Després de cinc mesos a l’atur i amb tota una vida venent roba 
interior, la Carme decideix esdevenir empresària i pagar el tras-
pàs d’una parada de mercat.

5.000 €  
concedits

1 lloc  
de treball Barcelona



Centre de tractaments terapèutics
La Victòria ha estat capaç de reorientar la botiga de cosmètica, 
de la qual havia assumit el traspàs i que no acabava de funcio-
nar, en un centre de tractaments terapèutics que li ha permès 
seguir treballant i no quedar a l’atur.

5.000 €  
concedits

1 lloc  
de treball Barcelona



Botiga de roba de dona

Per deixar enrere les dificultats per les quals passa l’empresa tèxtil 
on treballava, la Sílvia decideix agafar el traspàs d’una botiga de 
roba per a dona.

12.000 €  
concedits

1 lloc  
de treball Barcelona



Botiga d’artesania marroquina
Autoocupar-se per tenir una feina digna és l’objectiu de la 
Montse i la seva parella, l’Ahmed. La botiga que han obert ven 
objectes marroquins i cosmètica natural.

11.475 €  
concedits

1 lloc  
de treball Vic



Local-taller per treballar i viure-hi
Aquesta costurera de 60 anys sense cap suport familiar podrà 
resoldre un problema amb la immobiliària i així continuar al 
local on treballa i viu.

1.000 €  
concedits

1 lloc  
de treball Barcelona



Suport i manteniment informàtic
Amb coneixements i titulació informàtica, un jove de 33 anys ha 
comprat el material tecnològic necessari per treballar donant 
suport a les petites i mitjanes empreses.

1.500 €  
concedits

1 lloc  
de treball Barcelona



Parada de roba de comerç just

Una mare soltera amb una filla de sis anys i víctima de violència 
masclista ha pogut refer la seva vida muntant una parada en fires 
on ven roba de comerç just.

15.000 €  
concedits

1 lloc  
de treball Barcelona



Restaurant-escola per a la inserció laboral
Una entitat sense ànim de lucre podrà adequar un local com 
a restaurant-escola per formar i inserir laboralment persones 
immigrades.

15.000 €  
concedits

9 llocs  
de treball Barcelona



@acciosolidaria

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.

C/ Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona  
Tel. 93 217 02 88

info@acciosolidaria.cat
www.acciosolidaria.cat

               –

Amb el suport de:

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


