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La fundació ASCA necessita 100.000 € per a reobertura 
de petits negocis afectats per la Covid-19  

 
L’entitat posa en marxa una línia específica de préstecs sense interessos 

per preservar 70 llocs de treball 
 

 
 

Barcelona, 14 de maig 2020. La fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) 
ha posat en marxa una línia de préstecs sense interessos per garantir la 
supervivència a emprenedors i emprenedores que han hagut de cessar 
temporalment la seva activitat a causa de la Covid-19.  
 
Els préstecs són de 2.000 euros a retornar en 20 mesos a partir de l’1 de gener 
de 2021 en quotes de 100 euros/mes.  
 
Els peticionaris de la mesura han de ser cooperatives o persones autònomes 
beneficiàries d’anteriors préstecs concedits per ASCA per a la creació 
d’autoocupació o de treball digne; han d’haver suspès l’activitat per la 
Declaració de l’Estat d’Alarma i, per últim, han de tenir ingressos inferiors al 
50% respecte als del mes de març 2019. 
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Per fer front a l’impacte d’aquesta decisió, la fundació ha posat en marxa una 
campanya de captació de recursos amb l’objectiu de recaptar 100.000 euros 
per poder impactar en 50 negocis, el que suposarà preservar més de 70 llocs 
de treball.  
 
ASCA, 39 anys ajudant a crear ocupació 
 
A Acció Solidària Contra l'Atur fa 39 anys que ajudem a crear 
ocupació digna especialment pels col·lectius amb més dificultat per accedir al 
mercat del treball i així aconseguir que aquestes persones recuperin 
l'autoestima i es puguin integrar a la societat.  
 
Això ho portem a la pràctica concedint préstecs sense interessos a les 
persones que tenen una iniciativa d'autocupar-se d'acord amb un projecte 
d'emprenedoria viable.  
 
Els donatius que rebem per portar endavant aquesta tasca tenen un 
efecte multiplicador, ja que els retorns dels préstecs que recuperem ens 
permeten finançar nous projectes en el que anomenem la "Roda de la 
Solidaritat".  
 
També la creació de llocs de treball allibera recursos públics que s'haurien 
dedicat a ajudar a les persones sense ocupació i la fiscalitat de les noves 
activitats empresarials també aporten ingressos a l'administració. 
 
L'any 2019 ASCA va atorgar un total de 36 préstecs per un import de 314.477 
€, el que va suposar la creació de 54 llocs de treball digne.  
 
Des de la seva creació ASCA ha concedit més de 17 milions d'euros en 
préstecs, el que ha suposat la posada en marxa de més de 14.000 projectes i 
la creació de més de 16.000 llocs de treball. 
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