
Escoltar les notícies, llegir la premsa, seguir 
les tertúlies, conèixer opinions d’entesos i de 
polítics no ens aporta claredat sobre la situació 
que estem vivint.

La consideració de la crisi, sobretot per part 
dels que manen, sembla obrir esperances que 
s’està superant. Molts d’ells s’expressen amb 
excessiva simplicitat. No és creïble per molts 
motius.

Valorar la situació a partir només dels 
comportaments financers de la macroeconomia 
és una temptació molt perillosa. La crisi ha 
arribat a nivells tan profunds i amb tantes 
repercussions que molt difícilment es pot 
pronosticar que ja n’estem sortint. 

És cert que tots tenim ganes que això s’acabi. 
Però la realitat ens mostra un panorama en el 
qual molt poca gent pot dir que la cosa està 
evolucionant. Caldran segurament mols anys 
i molts canvis. Als polítics els interessa molt 
poder comunicar que ja estem sortint de la crisi.

Avui ningú no ens pot garantir que possibles 
petites millores siguin irreversibles. Sobretot 
en el terreny de l’ocupació, que nosaltres 
vivim molt de prop, no s’observa cap millora. 
Les actuacions estructurals s’han dedicat 
bàsicament a crear lleis i normatives per 
afavorir, a les empreses, la contractació laboral. 
I en una situació de gran dificultat per tenir 
feina, els salaris són com “lo tomas o lo dejas”.

No es veuen veritables esforços i actuacions 
en el camp de la formació, de la recerca, de 
les innovacions, de les inversions en activitats 
veritablement productives. Els que podrien fer-
ho sovint prefereixen el negoci financer, que ha 
estat la vedette d’aquests darrers anys. 

Nosaltres, com a entitat dedicada des de 
fa molts anys a ajudar les persones que no 
poden treballar, estem vivint la gran dificultat 
d’orientar-los adequadament. Els projectes 
d’emprenedoria són una gran possibilitat, si 
bé no sempre l’èxit es pot garantir. Aquests 
nous emprenedors de quan en quan xoquen 
inevitablement amb la mateixa crisi, i això 
encara és més desesperançador. 

La nostra Fundació està constatant que la 
col·laboració econòmica, que abans de la crisi 
ens permetia atendre més àmpliament les 
necessitats, s’està debilitant, sobretot pel que 
fa a les subvencions públiques i privades. Ara 
bé, hem d’afirmar que els que continuen creient 
en la nostra actuació, entitats i particulars, i 
també molts voluntaris, són un gran estímul per 
seguir lluitant en la mateixa línia, malgrat que 
els escenaris i les perspectives siguin tan poc 
optimistes. 

Joan Comas 
President Acció Solidaria Contra l’Atur
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Patricia Solis Heredero és una equatoriana 
jove, al voltant dels trenta anys, resident 
a Girona, que tenia el somni, la il·lusió, 
d’establir-se pel seu compte i 
crear la seva empresa.

Potser no  era el cas d’una 
persona desesperada que 
necessita ajuda per raons 
de subsistència, però sí algú 
que tenia un projecte vital 
per a la seva vida i que no podia dur a terme 
per falta d’ajuda econòmica.

La Patricia volia desenvolupar una iniciativa 
en el camp de la bijuteria, oferint joies de 
disseny a bon preu. La manca de recursos 
d’ella i de la seva parella, també de 
procedència equatoriana, no li possibilitava 
iniciar el negoci per al qual se sentia 
perfectament capacitada.

Havia cursat el batxillerat, una especialitat 
en comptadoria pública i un curs d’atenció 
al client. Havia treballat, per compte aliè, 
en  diverses feines (caixera de supermercat, 
etc.).

A final de l’any 2009,  
amb un ajut d’Acció 
Solidaria (3.710  euros), 
va començar el camí 
d’una empresa –a nom 
de la seva parella- que 

l’any 2013 estava consolidada i es dedicava 
a la venda a l’engròs i al detall de tot tipus 
d’articles de bijuteria fina, confeccionada 
amb banys o làmines d’or i plata.

L’any 2013, l’empresa tenia  una xarxa de 
venedors i representants, un local propi 
de venda a Barcelona i una línia de venda  
per Internet. L’empresa estava implantada 
a les quatre capitals catalanes, Madrid i 
València.

Tots el recursos que es generaven es 
reinvertien en la consolidació i l’ampliació 
del negoci.

És en aquell moment que la Patricia veu 
l’oportunitat d’expansionar-se i crea una 

línia de productes de marca 
pròpia. Això suposaria 
contactar directament amb 
els fabricants i encarregar 
sèries de disseny propi. 

UN CAS REAL

Solher Jioas:
Un cas d’ajuda a l’emprenedoria



UN CAS REAL

Paral·lelament es fa el canvi de nom 
de la societat, que passa a ser de la 
interessada.

Per a aquest desenvolupament, la Patricia 
necessitava uns fons que no podia treure 
totalment del negoci sense posar en 
perill l’activitat. L’estimació econòmica del 
projecte era  de 70.000 euros, dels que 
40.000 sortien del negoci i necessitava 
30.000 € més (1). Es va adreçar a ASCA 
amb l’objectiu de complementar amb 
10.000 euros els fons que li havia concedit 
una entitat bancària (que li aportà 20.000 
euros).

Acció Solidària Contra l’Atur, en 
consideració a la trajectòria de la 
promotora, a la seva capacitat de crear 
llocs de treball directes (dos) i indirectes 
(xarxa de venedors i representants, 

no quantificats), al compliment dels 
seus compromisos, a la seva capacitat 
de gestió, etc., va concedir el préstec 
sol·licitat.

Pensem que projectes  reals com 
l’exposat són una demostració palpable 
que persones sense recursos però amb 
iniciativa i capacitat d’actuació, quan 
aconsegueixen ajuda són capaces de 
generar activitat permanent, de crear 
riquesa, en definitiva, no tan sols per a la 
seva ocupació sinó també per a la d’altres 
persones, retornant amb escreix a la 
societat l’ajuda 
rebuda.

(1) La Patricia es presenta, sense èxit, als Préstecs Extraordinaris d’ASCA del 2013



DADES SORTIDES DE GENER - DESEMBRE 2014

Sol·licituds aprovades: 169 Nucli familiar: 308 persones

PRÉSTECS SENSE INTERÈS

Necessitats presentades

▌	 Subsistència	
▌	 Despeses	mixtes	

26 % 
29 %

TOTAL DELS  PROGRAMES

PROGRAMA AJUTS  PUNTUALS A NECESSITATS VITALS  A FONS PERDUT

Import total d’ajuts puntuals a necessitats vitals 80.602,98 €

Import total     797.442,06 €

222.820,00 €

14.107,59 € 

223.945,83 €▌	 Préstecs per autoocupació:  
  Préstecs a 41 Projectes      
  Llocs de treball generats o consolidats: 69
▌	 Préstecs solidaris per Entitats a curt i a llarg termini:  
  Préstecs a 12 Projectes       
 Llocs de treball generats o consolidats: 84

▌	 Préstecs a cooperatives:  
  Préstecs a 4 Projectes       
 Llocs de treball generats o consolidats: 13

▌	 Ajuts a processos d’inserció laboral:  
  Ajuts  a 23  sol·licituds
  Llocs de treball: 23
  Nucli familiar: 59 persones

▌	 Préstecs Fons Socials (St. Cugat, Cornellà): 
  160 Sol·licituds

300.568,64 €

Problemes d’habitatge

▌	 Lloguers,	
 desnonaments, nou habitatge i hipoteca 45 %

878.034,76 €

36.000,0 €

Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
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