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EL REES CELEBRA EL
E SEU PRIM
MER ANIVERSSARI PROMO
OCIONANT ELS AJUTS REESpir
L’organització es proposa faciilitar l’accés al crèdit a to
otes les emprreses que hoo necessitin.

El RESS celebra el seu
s primer aniversari
a
ofeerint finançament alterna
atiu a les em
mpreses adhe
erides
a l’aggrupació. Dessprés d’un an
ny de rodatgge, el RES ha engruixit la xarxa amb m
més de 350
emprreses i més de
d 2.200 partticulars que uutilitzen la moneda
m
per fer
f les seves compres
habittuals.
Assollida la primera fita: aconsseguir un cirrcuit on empreses i particculars es com
mprin entre ells
e
utilitzzant el RES com a elemen
nt d’intercannvi. Ara, a paart d’anar am
mpliant aquesst circuit, és el
torn d
d’afavorir el crèdit entre les empresees. Per aquesst motiu el RES
R ofereix ells crèdits RESSpir,
uns aajuts al 0% d’’interès per tirar
t
endavannt les comprres, els pagam
ments i les i nversions
d’aqu
uestes empreeses.
Aqueest tipus de finançament alternatiu faa possible qu
ue moltes em
mpreses puguuin accedir a
crèditt per finançaar els seus ne
egocis. El RESSpir, un ajut a mida sego
ons les necesssitats de cad
da
emprresa que permet contractar els serveeis o els productes de qua
alsevol emprresa que es trobi
t
dins lla xarxa.
El pro
ocediment és molt senzill, el comerç que el sol∙liccita fa la petiició adjuntannt‐hi els
presssupostos de les
l empresess que li podrran subministrar els serve
eis que neceessiti i, un cop
estud
diat el cas, see li concedeixx el préstec, al 0% d’interès.
El primer empressari a disposa
ar d’aquest aajut és en Jorrdi Armengol, propietari del restaurant
d la cafeterria CAF de Plaatja d’Aro. Com
C
a conseq
qüència, en CCarlos Blanco
o,
+cub de Girona i de
pinto
or; i en Sergi Got, propiettari de Blau EEspais, s’han vist com a beneficiaris
b
ddirectes d’aquest
ajut. Aquests són els seus casos:

+cub
b
En Jo
ordi Armengo
ol regenta el restaurant ++cub i el CAF de Platja d’A
Aro. Dos locaals que ha
mitzat gràciees al RES.
dinam
En Jo
ordi és el prim
mer protagon
nista de la noostra històriaa, ell és el primer membrres RES que ha
gaudit d’un ajut RESpir
R
per po
oder engega r el seu sego
on negoci, la cafeteria CA
AF de Platja d’Aro,
d
ja quee els bancs no
n li oferien el
e crèdit quee ell necessitava.

“Els ccrèdits sense interessos són una bonaa ajuda i el RESpir era una
a bona maneera”. Uns aju
uts
que ssón fàcils de demanar i de gestionar. Un cop el vaa tenir conce
edit, des de laa organització del
RES sse’l va orientar per tal que pogués geenerar vincles amb les em
mpreses les qquals hi havia
a de
trebaallar.
Aqueestes empresses va ser Bla
au Espais reggentat per en
n Sergi Got i Tot Pintur am
mb en Carloss
Blancco de respon
nsable. Segon
ns en Jordi, ddespendre’s del préstec li va resultar “molt fàcil
gràcies a les dos empreses
e
q han
h apostat per la feina i acceptant el
e 100% del ccost amb RESS.
olt bon tractee i em van attendre amb molta
m
professsionalitat”.
Vaig rebre un mo

Blau
u Espais
En Seergi Got és ell director de Blau Espais, una empressa que es ded
dica a les refformes integgrals,
subm
ministra mateerials per la construcció,
c
obertures i reformes.
r
En Seergi no s’hagués imaginatt que accepttaria un pagaament amb una
u moneda complementària,
ara, eestà content d’haver‐ho fet.
f El RES li ha portat no
ous clients i veu
v que és u na manera de
d
mourre capital. A part, conside
era que ambb el RES ha po
ogut estalvia
ar ja que pagga la gestoria
a, els
tònerrs i altres desspeses amb aquesta monneda.
Consiidera que el tracte que rep per part dde l’organització i de les empreses quue formen part el
RES éés molt afable.

Tot P
Pintur
En Caarlos Blanco es dedica a l’envellimentt de mobles, la restauracció i a la pintuura en generral.
En Caarlos mai s’haavia imagina
at que accepttaria un pagaament amb aquestes
a
carracterístique
es i,
tal i ccom diu ell “eestic molt co
ontent que suurtin iniciativves com aque
esta doncs all final tornem
m els
inicis de la historiia: "et canvio
o patates perr cebes"...”
El tracte rebut peer part de RES és excel∙le nt, sempre estan
e
penden
nt del què neecessito com
mprar,
qui m
m’ho pot oferrir... És una bona
b
iniciativva i si ens hi sumem tots,, tots en sorttirem guanya
ant i
guanyyarem més clients.
c
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