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PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DIGNE.

Projectes
impulsats



L’any 2020 la Covid-19 ha agafat el protagonisme. Aquesta 

situació ha provocat que molts dels nostres benefi ciaris 

hagin hagut de tancar els negocis i que hagin estat 

menys les persones que han decidit emprendre en un 

context totalment incert.

Per tal d’ajudar les persones benefi ciàries 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 ajornar el retorn 

dels préstecs d’aquells negocis afectats per la pandèmia. 

#AixequemPersianes.

US FEM ARRIBAR LES PETITES HISTÒRIES DELS NOSTRES BENEFICIARIS. 

SOMNIS QUE HEM POGUT FER REALITAT GRÀCIES A LA VOSTRA AJUDA. US 

ANIMEN A CONTINUAR DONANT SUPORT A LA NOSTRA TASCA, QUE ARA ÉS MÉS 

NECESSÀRIA QUE MAI. PER PART NOSTRA, NO ENS ATURAREM!

33
projectes 
impulsats

55
llocs de treball

195.792€
concedits



Carnet de conduir

Amb el carnet de conduir podrà tenir una 
feina digna a Mercabarna. 

BARCELONA

1
lloc de 

treball

491 €
concedits



barcelona

1
lloc de 
treball

398 €
concedits

Carnet de conduir

Per poder treballar com educadora social en 
un centre de menors i sortir de la precarietat 
li calia tenir el carnet de conduir.



Olesa de 
Montserrat

1
lloc de 

treball

900 €
concedits

Carnet de conduir 
camió

Per poder mantenir i alimentar la seva 
família nombrosa necessitava el carnet per 
conduïr un camió d’escombraries per a 
l’Ajuntament.



Eines de treball

Per començar de nou i establir-se pel seu 
compte per fer tasques de reparació per a 
companyies d’assegurances, li calia adquirir 
eines de treball.

badalona

1
 lloc de 
 treball

1.200 €
 concedits



Botiga de llaminadures
Amb aquesta ajuda d’inserció laboral podrà 
pagar la fiança del nou local per a la seva 
botiga de llaminadures.

barcelona

1
lloc de 

treball

500 €
concedits



Micròfon per fer falques 
publicitàries

Amb el nou micròfon podrà seguir treballant 
fent falques publicitàries i doblatge.

barcelona

1
lloc de 
treball

450 €
 concedits



Botiga per fer retocs de 
roba.

Adquirirá dues màquines de cosir per 
treballar en la nova botiga de retocs de roba. 

barcelona

1
lloc de 

treball

1.285 €
concedits



Centre Montessori

La Marta, juntament amb les seves 
germanes, posa en marxa una escola infantil 
per a nens i nenes de 0 a 3 anys.

Sant Just Desvern 

11
llocs de 
treball

15.000 €
concedits



Taller mecànic de 
reparació de bicicletes
El Juan Miguel converteix la seva afició, les 
bicicletes, en el seu negoci obrint un taller 
de reparació.

barcelona

1
lloc de 

treball

6.500 €
concedits



Viatges sostenibles

En Juan Francisco proposa un turisme 
sostenible i transformador diferent dels 
estàndards habituals.

Vilafranca del 
Penedès

1
lloc de 
treball

7.665 €
concedits



Granja-cafeteria
En Manel ha decidit emprendre per sortir 
de l’atur i ha agafat el traspàs d’una granja-
cafeteria de barri.

Tarragona

1
lloc de 

treball

7.000 €
concedits



Venda ambulant de 
marroquineria 

La Yasmina compra la llicència d’una 
parada de mercat ambulant per vendre 
marroquineria.

barcelona

1
 lloc de 
 treball

5.000 €
 concedits



Centre d’Estètica  
Sakura Palace

La Nini Johanna, per sortir de la precarietat 
laboral, munta amb el préstec concedit un 
centre d’estètica.

tarragona

1
lloc de 

treball

7.000 €
concedits



Rostisseria Gourmet

El Sayd empren una reforma de la rostisseria 
per consolidar i ampliar el servei.

sabadell

1
lloc de 
treball

5.000 €
concedits



Centre de bellesa  
Wafae 

La Wafael té coneixements d’estètica i 
decideix crear el seu propi negoci en aquest 
camp amb productes bio.

Terrassa

1
lloc de 

treball

13.660 €
concedits



Pizza Helados Firenze

La Jodie s’estableix per compte propi obrint 
una pizzeria-gelateria on tot és artesà i de 
qualitat.

Sant Feliu de 
Llobregat

1
 lloc de 
 treball

13.000 €
concedits



Cafeteria La industrial

La Dolores, per tornar a instroduir-se en 
el mercat laboral, paga el traspàs d’una 
cafeteria i oferirà productes artesanals i 
saludables.

Terrassa

3
llocs de 
treball

14.000 €
concedits



Artesanía Arkannul

La Lorena compra una màquina de troquelar 
per produir collars i corretges de cuir 
artesanal per a gossos. 

barcelona

1
 lloc de 
 treball

2.942 €
 concedits



Confecció de  
complements sanitaris

La Laura Catalina compra una màquina 
per confeccionar complements sanitaris 
personalitzats.

barcelona

2
llocs de 
treball

4.000 €
concedits



Complements de núvia
La Núria, després de cinc anys sense 
treballar, ha decidit emprendre amb el 
negoci familiar de tota la vida: elaborar 
complements de núvia. 

alella

1
 lloc de 
 treball

6.000 €
concedits



Restaurant-bar de 
menjar saludable

El Pierre Marc, després de quedar-se a l’atur 
per la COVID, ha decidit obrir un restaurant 
de menjar saludable on ofereix tots els àpats 
del dia a qualsevol hora. Barcelona

2
llocs de 
treball

15.000 €
concedits



Pagament a proveïdors
La Iryna, a causa de l’aturada de cerimònies 
per la COVID, li cal una ajuda per continuar 
amb el negoci que abans de la pandèmia li 
anava molt bé.

Sant Andreu de 
la Barca

2
 llocs de 
 treball

10.000 €
concedits



Cooperativa agroecològica 
L’Enllaç de l’Ebre

Cooperativa integral de serveis per a 
comercialitzar i distribuir productes agroecològics, 
distribuint els aliments de forma participativa i 
sostenible i facilitant el consum de productes de 
proximitat, de qualitat i a preus dignes.

L’Aldea

3
llocs de 
treball

20.000 €
concedits



Venda en línia
En David, per seguir dins el món laboral i en 
actiu, ha obert una plataforma de venda de 
productes electrònics i informàtics.

barcelona

1
lloc de 
treball

10.000 €
 concedits



Pizzes per emportar

El Joel, juntament amb els seus 3 socis, 
han decidit emprendre i elaboren pizzes 
quadrades de qualitat per emportar. 

Girona

4
llocs de 
treball

15.000 €
concedits



Préstec extraordinari Covid-19

#AixequemPersianes

Granja- Bar
El préstec li ha permès a l’Ana Maria reobrir 
el seu negoci després de l’estat d’alarma i 
oferir nous productes.

barcelona

1
lloc de 
treball

2.000 €
concedits



Préstec extraordinari Covid-19

#AixequemPersianes

Llaminadures naturals 
per a mascotes

La Sofía ha comprat una deshidratadora 
i ha obert una nova línia de negoci: la 
producció de llaminadures per a animals de 
companyia. Terrassa

1
lloc de 

treball

1.000 €
concedits



Préstec extraordinari Covid-19

#AixequemPersianes

Condiments 100% 
naturals

Amb experiència en el sector, la Maria José 
produeix ferments per a  condiments 100% 
naturals per a restaurants i bars.

Barcelona

1
 lloc de 
 treball

800 €
 concedits



Préstec extraordinari Covid-19

#AixequemPersianes

Restaurant - Bar mexicà
El préstec permet a la Martha i a l’Enrique 
continuar el negoci i canviar tot el 
funcionament intern per oferir delivery i 
take-away.

Barcelona

1
lloc de 

treball

2.000 €
concedits



Préstec extraordinari Covid-19

#AixequemPersianes

Cooperativa per al 
benestar

Amb l’ajuda poden afrontar la reobertura 
del centre després de l’estat d’alarma i oferir 
nous formats de classes.

Sabadell

2
llocs de 
treball

2.000 €
concedits



Préstec extraordinari Covid-19

#AixequemPersianes

Pegaso (Cavall volador)

Amb aquesta ajuda han pogut continuar 
amb l’empresa i han reinventat els 
espectacles i han adaptat els formats a les 
noves mesures sanitàries.

Manresa

1
lloc de 

treball

2.000 €
concedits



Préstec extraordinari Covid-19

#AixequemPersianes

Rostisseria

L ‘Anna ha pogut reobrir el negoci reparant 
el sistema elèctric que s’havia espatllat 
durant la pandèmia.

Santa perpetua de 
la Mogoda

1
lloc de 
treball

2.000 €
concedits



Préstec extraordinari Covid-19

#AixequemPersianes

Sofrito Gastrobar 
La Michaela havia de fer obres per reobrir 
després de l’estat d’alarma. Amb el préstec 
ha pogut tornar a aixecar la persiana i 
ampliar els serveis que oferia.

barcelona

2
llocs de 
treball

2.000 €
concedits



Vols fer realitat 
més projectes 
com aquests?

Acció
Solidària
Contra
l’Atur
Fundació
Privada

@acciosolidaria

La fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) és una entitat sense 
ànim de lucre que des de 1981 treballa perquè les 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.

Caixa Bank:  
ES37 2100 0933 49 0200061375

Caixa d’Enginyers:  
ES25 3025 0002 42 1521652660

BBVA: 

ES60 0182 0205 9702 0156 0867

No oblidis indicar el teu nom, adreça 

de correu-e o postal i NIF.

www.acciosolidaria.cat/colaborar/

C/ Riera de Sant Miquel, 1 bis, planta -1.  
08006 Barcelona
Tel. 93 217 02 88
info@acciosolidaria.cat
www.acciosolidaria.cat


