
MEMORIA D’ACTUACIONS DONES PEL FUTUR

Presentació

Dones pel futur és una associació sense ànim de lucre que des de l’any
1990 treballa per donar visibilitat a les dones empresàries, directives i
emprenedores. També estem al costat d’aquelles dones vulnerables, que
per diferents motius no necessàriament relacionats amb la seva condició
econòmica, no han trobat una sortida laboral per que puguin crear o
consolidar o trobar un lloc de treball digne que els doni l’oportunitat real
de tornar a començar. Treballem amb les dones des de una mirada
integral.

Des de 1990 la nostra associació ha ajudat a més 800 dones a engegar els
seus projectes projectes en diferents sectors. Des de l’any 2015 venim
treballant a diferents llocs de Catalunya, sobretot al Maresme i Barcelona
on treballem de la mà de ajuntaments i el Consells Comarcals. També
tenim convenis amb entitats públiques i privades que ens ajuden, per
assolir els nostres objectius com a entitat.

A partir de 2021, hem iniciat un nou camí acceptant el repte de integrar a la
nostra activitat els programes d’inclusió laboral de la Fundació Servei
Solidari: Espai Emprèn, microcrèdits i orientació laboral que amb tota
l’expertesa de l’equip i voluntaris, han fet que aquests programes siguin
reconeguts a nivell nacional i Europeu.



MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

Impulsem el canvi social necessari per a aconseguir la igualtat entre dones
i homes a través de la participació social, política i econòmica. Promovem
la creació d’ocupació a través de l’emprenedoria inclusiva, l’orientació
laboral i les micro finances com a eines per a transformar la vida de les
dones en situació de vulnerabilitat.

VISIÓ

Volem ser una organització referent en el treball d’apoderament de les
dones per a obtenir la seva independència econòmica i professional.Ser
una entitat que pugui actuar en espais de trobada i diàleg entre entitats
públiques i privades i agents socials en el disseny, implementació i
avaluació de polítiques econòmiques i socials.

VALORS - SOM UNA ENTITAT COMPROMESA

● Compromesa: Treballem per una integració plena amb drets reals i
efectius des de la igualtat d’oportunitats.

● Participativa: Creiem en la participació activa de les nostres sòcies i
en el treball en xarxa amb altres agents socials públics o privats.

● Amb Impacte: Plantegem les nostres accions en funció dels
objectius en concordança amb l’impacte real que generen en la
societat.

● Honesta: Estem compromeses amb la transparència, la qualitat, la
sostenibilitat i l’eficiència del nostre treball i dels recursos.

● Professional: Treballem posant a la persona en el centre des d’una
perspectiva integral i de gènere, fomentant l’autonomia i la inclusió
social.

● Innovadora: Apostem per la innovació amb un equip entusiasta com
a element clau per a respondre als problemes i desafiaments
individuals aportant veus diferents i propostes amb models
alternatius.



PROJECTES AMB ELS QUE TREBALLEM

ÀMBIT d'actuació

Els programes de Dones pel Futur atenen dones principalment de
Barcelona i àrea Metropolitana, Maresme: Mataró, Masnou, Vilassar de Mar,
Cabrils, Calella i Blanes. Col·laborem amb empreses i entitats de l'àrea
metropolitana i Maresme.

OBJECTIU GENERAL

L'objectiu principal dels nostres programes és millorar les condicions
sociolaborals de les persones en situació de vulnerabilitat provinents de
l'Ajuntament de Barcelona i Àrea metropolitana, Provincia del Maresme.

PERFIL de persones ateses

Les dones participants venen
derivades pel SOC, Serveis
Socials i altres entitats socials.
Totes elles han estat derivades
al programa amb la finalitat
d'acompanyar-les en el seu
procés de cerca i millorar les
seves competències personals,
laborals i emprenedores.

El perfil majoritari de les
participants son dones, majors de 45 anys, algunes en situació de
vulnerabilitat* i que presenten un capital competencial amb zones de
millora per a incorporar-se al mercat de treball.

Es divideix en diferents perfils:

1. Dones a les qui els afecta entre un i tres factors estructurals o
personals. Possibles factors estructurals: aspectes relacionats amb la
conjuntura econòmica i laboral, reconversió d'un sector d'ocupació
en el qual ha treballat.



Possibles factors personals: gènere, edat, desocupació de gran part
dels membres de la seva unitat familiar. Generalment, amb les
persones participants d'aquest grup d'incidència cal treballar la
millora de la competència bàsica d'accés a les ocupacions o la
identificació i millora d'alguna competència transversal.

2. Dones als qui els afecta entre quatre i set factors personals o
estructurals. Possibles factors estructurals: desaparició d'un sector
d'ocupació, contractació precària, persistència d'índex de
desocupació greu.

Possibles factors personals: trajectòria formativa inacabada,
desactualizada o no homologada, problemes de salut, falta de
disponibilitat horària per obligacions o dedicacions familiars.

Generalment, amb les persones participants d'aquest grup
d'incidència cal treballar les competències bàsiques que requereix el
mercat laboral actual, l'acompanyament en la identificació de
competències transversals i les àrees de millora i, a vegades,
l'adquisició de competència tècnica.

3. Participants als qui els afecta, habitualment, més de set factors
estructurals o personals. Aquest grup d'incidència el conformen
grans grups, com per exemple dones que, sovint, s'ocupen en els
sectors que van quedar més castigats per la covid-19 i en les
ocupacions més precàries; participants amb trajectòries laborals i
formatives intermitents i inacabades, fet que els impossibilita l'accés
a altres tipus d'ocupacions; treballadores en economia submergida;
participants amb poca predisposició per a millorar la seva situació,
moltes vegades, a causa d'una falta de suport perquè puguin invertir
en la millora del seu perfil professional.

Aquests aspectes incideixen en tots els factors competencials que
generalment són escassos per a afrontar les exigències del mercat
laboral actual.

4. Participants que tenen fortes barreres, tant estructurals i personals
com competencials per a incorporar-se al mercat de treball. Aquest
grup d'incidència el conformen grans grups, com per exemple
participants amb les necessitats bàsiques poc cobertes o sense
cobrir, gran dependència, sovint cronificada, dels serveis socials a



causa dels factors estructurals i personals que els limiten, i necessitat
de millora de totes les competències, i en particular de la
competència bàsica de l'idioma castellà (habitualment per sota del
nivell A1).

*Quan parlem de vulnerabilitat no sempre està relacionada amb la part
económica, la definició bàsica de vulnerabilitat de la qual partim com a
entitat és refereix a 'les característiques d'una persona o grup i la seva
situació, que influencien la seva capacitat d'anticipar, bregar, resistir i
recuperar-se de l'impacte d'una amenaça' (Wisner et al., 2004:11)

Hi han altres situacions de canvi que depenent de la definició d'aquest
mínim, la pèrdua s'associa a diferents elements; pot ser pèrdua de la vida
(mort), pèrdua de recursos (pobresa), pèrdua de salut (malaltia), pèrdua de
capacitats o falta de satisfacció de necessitats, entre altres.

Requirements d'entrada:

● Persona usuària del SOC registrada com a demandant de treball,
derivació de serveis socials, Xarxa emprèn amb permís de treball i en
situació de vulnerabilitat.

● Estar clarament motivada per a iniciar un procés de cerca de treball
activa ja sigui per compte ajena o propia.

● En el cas que es disposi d'un certificat de discapacitat, el referent
social valora la vinculació al programa o a un servei específic.

● Tenir almenys un nivell bàsic de castellà o català.
● Tenir disponibilitat per a fer un itinerari d'inserció laboral i /o

emprenedoria

MODEL i metodologia d'intervenció

La metodologia d'intervenció que duem a terme als nostres programes és
la del model de treball per competències. Aquest mètode posa en el centre
a les dones participants amb l'objectiu de rescatar tot el seu capital
competencial. Pretén aflorar tots els coneixements, capacitats, habilitats,
destreses i comportaments que la persona ha adquirit al llarg del seu
bagatge vital i posar-los en joc en l'àmbit laboral i / o emprenedor.



El model facilita que la persona
identifiqui, transfereixi i
experimenti capital competencial
d'un àmbit a un altre, fet que
beneficia a persones amb
trajectòries laborals curtes o molt
intermitents.

El procés de cada persona atesa
és individualitzat, amb un
itinerari adaptat a les seves
necessitats. La persona
participant millora la seva capital competencial i s'aproxima al mercat
laboral o el ecosistema emprenedor superant els moments clau de
l'itinerari:

● Diagnòstic individual per part d’un tècnic/a de la nostra entitat
● Pla de millora concertat amb la usuària
● Acompanyament a la seva situació personal (psicosocial)
● Formació i derivació a altres entitats amb formacions específiques

segons sigui el cas
● Seguiment  i avaluació

En el cas de les dones que que requereixen d'aspectes de millora treballem
de la mà d’altres entitats per què identifiquin o millorin el seu capital
competencial. Una vegada adquireixen un nivell òptim d'ocupabilitat, les
derivem a els punts de prospecció amb els que tenim conveni per que
puguin participar en processos de selecció que les porten, finalment, a
aconseguir un treball.

En el cas de les dones emprenedores les competències constitueixen un
dels eixos fonamentals de les habilitats que el empresari ha de tenir i ser la
base per a orientar la formació de les emprenedores. Són múltiples les
maneres de tipificar les competències, segons atenguin criteris amplis o
criteris restrictius. Partim dels enfocaments provinents del món
empresarial i de l'emprenedoria, entès com a promoció d'una iniciativa
orientada a la productivitat, sigui material, sigui cultural.



ELS NOSTRES PROJECTES (2019-2022)

PROJECTE: CONFIANZA grups de solidaris de dones. Xarxa Confia
Catalunya 2019-2021.

Acompanyament a dones immigrants per a la seva inclusió social i laboral.
Formació grupal i assessorament individual. en emprenedoria, treball
personal i orientació laboral

Resultats:

● 80 dones participants
● 2 CAF (Comunitat autofinanciada) creada amb 8 participants
● 44 Sessions de formació en emprenedoria i orientació laboral
● 10 negocis en marxa
● 18 Orientacions Laborals i 6 Insercions

Finançadors: Obra Social La Caixa; Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones; Diputació de Barcelona; Barcelona Activa; Xarxa
emprèn - Generalitat de Catalunya

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Projecte: IN-OUT 2020-2021

Acompanyament a dones per la seva inserció social. Formació grupal,
assessorament individual, acompanyament a l'orientació laboral i
consolidació de projectes empresariales. Projecte desenvolupat de la mà
amb la Fundació Servei Solidari.

Resultats:

● 75 dones participants
● 4 negocis en fase de posada en marxa
● 10 negocis en fase de consolidació
● 20 Orientacions Laborals i 8 derivacions cap a l’inserció laboral

(convenis amb altres entitats - incorpora)

Finançadors: Institut Català de les dones, Consell Comarcal del
Maresme, Ajuntament de Calella.



—---------------------------------------------------------------------------------------------

Projecte:  TEXINT OCUPACIÓ. 2020-2021

Acompanyament a dones en el sector tèxtil per la seva inserció social.
Formació grupal, assessorament i acompanyament a la orientació laboral i
consolidació de projectes tèxtils. Projecte desenvolupat de la mà amb la
Fundació Servei Solidari.

Resultats:

● 53 dones participants
● 1 CAF (Comunitat autofinanciada) creada amb 10 participants
● 3 Negocis tèxtils en fase de posada en marxa
● 15 Orientacions Laborals i 4 insercions

Finançadors: Ajuntament de Barcelona - Dones i feminismes Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI - Estratègia contra la
feminització de la pobresa i de la precarietat a Barcelona 2016-2024

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Projecte:  Accelera - 2022

Accelera és un programa que té com a objectiu principal acompanyar a
persones emprenedores que es troben en situació vulnerable i que tenen



una idea de negoci per posar en marxa o es troben en fase de consolidació
de la seva iniciativa, des d'una perspectiva de gènere i d'impacte social i
econòmic al territori.

Durant aquest any 2022 hem tingut la possibilitat d'assessorar 73 persones
en el programa, les quals han estat 60 dones i 14 homes, un 82% i un 14%
respectivament.

D'aquestes persones, 31 són usuàries del projecte "AVANÇA" per persones
migrants. Totes han iniciat el seu pla d'empresa, 10 l'han finalitzat, 6 han
creat una nova empresa, 8 han millorat la gestió de la seva empresa
consolidada. 10 han quedat ocupades professionalment i 4 han trobat
feina, principalment en el sector de la restauració i altres negocis locals.

Hem tingut la possibilitat de realitzar intermediacions financeres
concedides principalment amb Microbank i el servei de capitalització de
l'atur del SOC per valor total de 238.800€

Resultats:

● 73 persones participants
● 18 plans de negoci acabats
● 10 empreses creades
● 238.800€ Intermediacions financeres

Finançadors: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions /
secretària d'Estat de Migracions del Govern d'Espanya i el Fons Social
Europeu, Fundació Nantik Lum (Madrid),Departament d'Empresa i
Treball - Generalitat de Catalunya

—---------------------------------------------------------------------------------------------



Projecte: Aurora 2022

El programa Aurora té com a objectiu principal acompanyar a les dones
migrades en el procés de millora laboral, acollida, dol migratori i
desenvolupament del propòsit professional. Les usuàries del servei han
rebut formació a orientació laboral, emprenedoria i competències
transversals.

Aquest any 2022 hem assessorat 25 dones que han pogut participar en
processos de formació transversal, desenvolupament personal i de
propòsits personals, tota aquesta formació s'ha dut a terme en grups
presencials, 9 de les dones han fet formació a l'àmbit laboral i 11 han fet
formació i assessorament a emprenedoria.

Gràcies a la col·laboració de Coopolis i l'Associació Migrés hem participat a
la Fèria Migrant amb 6 dones emprenedores.

Resultats:

● 25 dones assessorades
● 7 dones han sigut inserides al mercat de treball i 5 dones han

començat la seva emprenedoria.
● Hem fet 3 xerrades informatives per a iniciar nous grups de dones

per al pròxim any 2023 i estem fent entrevistes inicials per a
seleccionar a les noves usuàries del servei.



Les usuàries que busquem són dones migrants que residents
principalment dels barris Sant Martí i Nou Barris i potser a situació regular i
irregular.

Finançadors: Institut Català de les Dones, Impulsem el que fas -
Barcelona Activa i Ajuntament de Barcelona i Conselleria d'Igualtat i
feminismes.

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Projecte: Dones Rurals  2022-2023

El Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà és un projecte
de formació, orientació laboral, emprenedoria i inserció laboral.

Està dirigit a 50 dones que estan en situació d'atur i pertanyen a diverses
poblacions del Vallès Oriental.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb
càrrec als fons procedents de la de Recuperació, Transformació i
Resiliència, Finançat per la Unió Europea Next GenerationEU.

A mitjan octubre vam iniciar el primer grup de senyores a Cardedeu, van
començar 11 dones i en aquests moments són 9, ja que 2 han trobat feina.

A primers de gener de 2023 començarem un altre grup a Martorelles amb
17 dones inscrites.



També tenim dones interessades a les Franqueses del Vallès i Canovelles,
que esperem que s'inscriguin més i puguem obrir un grup al mes de
gener.

Finançadors: Actuacions estan subvencionades SOC i es financen amb
càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència – Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Projecte: Educación Financera

El programa d'Educació Financera és una nova aposta de la nostra entitat
que té com a finalitat la formació a tècnics i voluntaris de diferents entitats
socials amb l'objectiu de brindar als col·lectius en risc de vulnerabilitat
conceptes bàsics de finances, com per exemple: elaboració de
pressupostos familiars, consells per a estalviar en els subministraments de
la llar, entre altres.

Resultats:

● 12 persones formades
● 30 families acompanyades

Finançadors: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 del Govern
d'Espanya, amb la coordinació de la Fundació Nantik Lum

—---------------------------------------------------------------------------------------------



Projecte:  Prestació de serveis

Des de finals de 2021 i durant tot l'any 2022 hem treballat acompanyant al
Consolat de Colòmbia, en diferents formacions del programa per a
Víctimes del conflicte armat colombià en temes com: emprenedoria,
inserció i màrqueting digital.

En les dues versions realitzades hem tingut la participació de 48 persones
de les quals 41 eren dones i 11 homes.

Agraïm la confiança dipositada pel Consolat de Colòmbia i esperem
continuar amb aquestes col·laboracions.



FETS I XIFRES 2022

Entre 2021-2022, la nostra entitat ha tingut l'oportunitat de participar al
Grup de Treball Dona i Empresa amb l'acompanyament altres entitats de
l'ecosistema amb les quals hem pogut intercanviar experiències per
promoure l'emprenedoria femenina a Catalunya des de diferents mirades.
Al programa va participar Sandra Patrícia Rodríguez coordinadora de
programes de la nostra entitat #donespelfutur amb el suport de la nostra
presidenta Núria Viñas Llebot.

Febrer: Hem donat suport en la creació de la plataforma Medwomen a
principi d'any. Aquesta xarxa busca ser un ens intergeneracional i
multisectorial de dones professionals compromeses amb la millora de
l'emprenedoria femenina a la Ciutat de Barcelona. Amb la idea de
fomentar la creació d'espais d'intercanvi d'experiències i innovació en
programes i iniciatives dirigides a la dona emprenedora. https:

Març: Dones pel futur va celebrar la segona edició dels premis Rosa M.
Garriga amb l'objectiu de reconèixer a l'emprenedoria femenina,
reconèixer i visibilitzar l'esforç i dedicació que fan totes les dones que
participen en els programes d'emprenedoria que organitzem i que en
aquesta oportunitat hem obert a dones emprenedores de tota Catalunya
amb un total de 72 projectes presentats.

Març: Signem acord amb Barcelona Activa i l'Ajuntament de Barcelona
per la utilització de l'Espai Lidera per accions de formació i Coworking.
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/03/08/barcelona-inaugura-l
espai-lidera-un-entorn-per-a-dones-professionals/

Abril: Entrevista a diverses entitats de dones on participa Sandra
Rodríguez representant de la nostra entitat a Radiotelevisió Espanyola,
fent una valoració sobre el nou Espai Lidera de Barcelona Activa, dedicat a
entitats de dones i emprenedores de la ciutat.

Maig: la nostra presidenta Núria Viñas ha assistit a la presentació de "El
Informe Mujeres trabajos y cuidados Propuestas y perspectivas de futuro"
que podeu trobar a
https://www.ces.es/documents/10180/5282746/Inf0122.pdf



Octubre: Des del mes d'octubre d'aquest any estem federades a ECAS -
Entitats Catalanes d’Acció Social

Novembre: Hem organitzat al BIZBARCELONA una taula rodona sobre
"Economia Feminista i de les Cures". Les nostres ponents han estat
Cristina Sánchez Miret, professora de la Universitat de Girona, Sara Moreno,
professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Eugenia Bretones
Espejo Vicepresidenta 2ª del Consell Nacional de les Dones de Catalunya,
Eva Gajardo de la UGT Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Han
estat moderades per la periodista Mireia Del Pozo F. Han parlat de la
importància d'una direcció per objectius de líders versàtils, d'equips units i
de valors que impulsen el desenvolupament de les persones, d'un tema
tan important com és la conciliació personal i familiar.

Novembre: en el marc del Dia de les Dones Emprenedores, la nostra
presidenta, Núria Viñas Llebot, ha participat en la Trobada
"Emprenedores i desenvolupament sostenible". Des de la nostra entitat
hem fet referència a la importància de la participació de les dones al món
rural i hem convidat a crear xarxa, associar-se i secundar-se entre
emprenedores i empresàries. Gràcies FUNDACIÓN MUJERES per la
invitació.


