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 Es sol·licita, especialment en els casos de Vallbona i Torre Baró, que es faci difusió a aquelles persones
que puguin estar interessades en el programa presentat de formació a mida. S’inclou a continuació una
explicació del mateix:
Des de Pla de barris, amb Barcelona Activa, estem portant a terme Programa a mida en emprenedoria
social i col·lectiva en l’àmbit de l’economia de les cures, es treballaran les habilitats i competències per
tirar endavant un projecte laboral col·lectiu i amb valors i criteris socials i de governança participativa,
per a promoure activitat econòmica en cures.
Us fem 4 cèntims d’explicació del projecte. Qualsevol persona interessada en formar part del projecte
que es posi en contacte amb la Marta Raventós, referent del programa Barcelona Activa. Els hi
explicarem amb detall: marta.raventos@barcelonactiva.cat.
L’objectiu final és desenvolupar el pla d’empresa del projecte col·lectiu d’emprenedoria, el que més
s’adapti i s’ajusti a les necessitats del grup i treballar el model de negoci segons la viabilitat econòmica
del projecte i el sector d’activitat on s’ubica. És un programa de formació i acompanyament a persones
emprenedores on no cal tenir formació prèvia en el sector de les cures, ja que es contempla dins del
programa.
En el Programa a mida es realitzarà acompanyament de les persones participants en la gestió del procés
col·lectiu de creació d’una iniciativa d’emprenedoria col·lectiva comuna.
Es remunerarà l’assistència a aquest programa formatiu.
És important participar en el Programa a mida des de l’inici, per estar en la fase de construcció i de
coneixement mutu dels talents, competències i interessos de les persones participants per pensar
conjuntament la distribució de rols, tasques i funcions. Hi ha una part molt important de gestió
emocional dins aquest Programa.
*Sector cures: Entenem el treball de cura com totes aquelles activitats realitzades per donar resposta a
les necessitats físiques, psicològiques i emocionals d’una o més persones en l’esfera pública i/o en l’esfera
privada, tant des de l’economia formal, en l’economia informal i de forma no remunerada.

 Des del Grup Impulsor es recorda, de cara a treballar-ho a la Taula d’Activació Econòmica, que es tingui
present la distribució de compra a domicili com a un possible eix a treballar com a projecte
ocupacional.
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