
DONES EN
MARXA

Projecte

 

 
EMPODEREM EL 
TALENT  FEMENÍ

 

Organitza:

Amb el suport:

Col·labora:

 
Vols formar part d'un projecte
laboral  a llarg termini en què 

tu siguis la protagonista?

 
5 d'octubre

10h
Centre Cívic El Gorg

Inscriu-te 
i vine a la

presentació!



Our Products

Essentials

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

Supplies

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

Merchandise

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

El projecte
Dones en marxa: empoderem
el talent femení

Des de la Regidoria d’Ocupació i
Promoció econòmica de Sant Vicenç
de Montalt s’impulsa el projecte
“DONES EN MARXA: EMPODEREM EL
TALENT FEMENÍ”, destinat a totes les
dones majors de 40 anys residents a
les 3 Viles que estiguin buscant un
projecte laboral de llarg recorregut
basat en els serveis d’atenció a les
persones, en generar oportunitats de
treball de qualitat i actuar de manera
proactiva vers els mateixos objectius
professionals. 

El programa crida al canvi i al treball
en equip compromès i proactiu
perquè les persones que es troben a
l’atur, o amb condicions laborals
precàries, recobrin la il·lusió i
descobreixin totes les competències i
habilitats de les quals disposen per a
trobar feina i/o desenvolupar el seu
projecte empresarial. 

Els objectius

Oferir un servei
d’acompanyament personalitzat i
grupal a través de la millora en la
teva qualificació professional,
l’empoderament i la confiança en
les teves capacitats.

Definir els teus objectius laborals
amb l’acompanyament d’un
coach i treballar per aconseguir-
los.

Fomentar l’emprenedoria
orientada al cooperativisme. 

El calendari
5 d’octubre a les 10h al Centre

Cívic El Gorg: presentació del

projecte “Dones en marxa:

empoderem el talent femení”. 

A l’octubre: s’iniciaran els

processos individualitzats de

coaching.

D’octubre a febrer: s’impartiran

els mòduls de formacions

professionalitzadores.

De gener a març: es duran a

terme accions formatives per

millorar l’autoconeixement, la

identificació de competències, els

objectius i l'emprenedoria.

Al març: es portarà a cap la

cloenda del projecte.

És necessari omplir el formulari d’inscripció

del QR per assistir a la presentació on

diverses regidories de l’Ajuntament explicaran

detalladament en què consistirà el projecte i

començarà el procés de selecció per

participar-hi.

El principal objectiu del programa és la
inserció laboral de les dones que es
dediquen professionalment a feines
d’atenció domiciliaria sociosanitària de
manera no regular o amb condicions
precàries. El projecte també acollirà
altres perfils professionals que tinguin
cabuda en els serveis de la cooperativa.  


