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OBJECTIUS 
 
El programa ”Talent femení i Transformació de la indústria  al Vallès 
Occidental” s’emmarca en el Programa de projectes innovadors i experimentals 
2018 del Servei Públic d’Ocupació que és finançat pel SOC, la Generalitat de 
Catalunya, el Ministerio de Trabajo  i la Diputació de Barcelona en el marc de la 
Xarxa de Governs Locals.   
Té per objectiu general intervenir en l’ocupació del sector industrial posant l’accent 
en l’accés i permanència de les dones a la indústria, preparant-les per la  
transformació que la tecnologia i la sostenibilitat incorporen als llocs de treball i 
sensibilitzant i aplicant mesures al teixit productiu per al canvi social a l’empresa.  
 
Pel seu assoliment es plantegen dos projectes complementaris: 
 
El projecte 1: Digitalitza oportunitats a la indústria  té per objectiu general co-
crear i preparar en nous perfils professionals a la indústria, des del treball en 
competències tecnològiques, economia circular i apoderament de gènere amb 
dones, preferiblement en situació d’atur de llarga durada, que disposen de 
formacions tècniques de nivell alt, facilitant així la seva inserció laboral en el sector 
industrial. 
 
El projecte 2: A la indústria, on són les dones? l’objectiu general és sensibilitzar i 
proposar mesures per una major qualitat i presència de dones a la indústria, 
especialment en llocs de treball que requereixin perfils professionals tècnics d'alt 
nivell. 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
Els dos projectes són essencials per l’assoliment de l’impacte previst i parteixen del 
treball conjunt i de cooperació entre les empreses, els agents socioeconòmics del 
territori, i les dones amb les que s’intervindrà. 
 
Projecte 1: Digitalitza oportunitats a la indústria   
S’articula a través de tres subprojectes basats en tres dimensions: l’entorn 
econòmic-social: l’exploració de les ocupacions industrials avui al Vallès Occidental 
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(la brúixola industrial); la preparació, capacitació i recursos per facilitar l’encaix a 
les necessitats del mercat de treball (PLUS a la indústria);l’aplicació d’accions 
concretes per la inserció laboral i la permanència de les dones a la 
indústria(Apoderament i competències). 
Esquema del Projecte Digitalitza oportunitats a la indústria   
 

                                    
 
  Fígura1- Cartell difusió Digitalitza oportunitats a la indústria 
 
 Subprojecte 1: La brúixola industrial 
Es posa en el centre l’orientació i situació de la indústria avui, com a element clau 
per iniciar la intervenció amb les participants en el projecte. Contestar preguntes com 
quines ocupacions puc desenvolupar a la indústria? com es transformen? quines 
empreses hi ha a la comarca? sectors? presència femenina a la indústria? Què són 
les STEM?  
 
Subprojecte 2: Plus a la indústria: 4.0, sostenible i paritat de gènere. 
S’endega una experiència pilot per donar resposta a la necessitat d’establir 
aprenentatges específics que afavoreixin la preparació per a la innovació als sectors 
industrials. Participació en mòduls formatius transversals a diferents sectors 
industrials, que complementin i actualitzin la formació de base tècnica de les 
participants, fent-les més competitives en la indústria actual i futura (4.0,E. Circular). 
 
Subprojecte 3: Apoderament i competències 
Es faciliten recursos ocupacionals i entrenament en competències transversals, per 
tal de fer front a situacions de canvi personal i apoderament cap a la inserció laboral, 
especialment aquella que es realitzi en sectors industrials on les dones estan 
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subrepresentades. És transversal a tot el programa i  es basarà en la metodologia 
coaching, acompanyant les dones en tot el procés.  
 
Projecte 2: A la indústria, on són les dones? 
Amb aquest conjunt d’accions es vol fer èmfasi en la necessitat de difusió i 
sensibilització de la situació de les dones en la indústria.  
 
A través d’una exposició itinerant s’aborda el tema de la discriminació de gènere a 
la indústria , fent referència especialment a la fotografia actual de la representació 
femenina a la indústria del Vallès Occidental (dades observatori del Vallès 
Occidental) i en general a Catalunya; transformació industrial- necessitat STEM- 
paritat de gènere; discriminació per raó de gènere; mesures pel canvi social a la 
indústria; el Pla de igualtat, etc. 
 
L’exposició serà itinerant durant tot l’any de durada del projecte i es preveu que serà 
exposada en diferents ajuntaments, seus d’agents socials, entitats tercer sector i 
especialment en centres d’empreses, polígons industrials i grans empreses de la 
indústria a la comarca. Els suports de l’exposició seran físics i multimèdia.  
 
Es realitzaran diferents actuacions de promoció i difusió de l’exposició: difusió xarxes 
socials i premsa cada vegada que itineri en un municipi, entitat o empresa; 
presentació institucional amb presència, sempre que sigui possible, de mitjans de 
comunicació, per donar-se a conèixer al màxim en cada territori. Es preveu que la 
repercussió de l’exposició en el municipi l’apropi a les indústries del mateix. 
 
Aquest programa s’ha iniciat el mes de gener de 2019 i té un període d’execució 
d’un any, fins a 31 de desembre de 2019.  
 
RESULTATS 
Els resultats esperats del Projecte 1 són: 

- Visites a empreses per a coneixement del teixit industrial.  
- Participació de 15 dones en seminari de sectors i ocupacions industrials. 
- Participació en xarxes vinculades al tema “Dona i indústria”.  
- Mínim 15 dones realitzant mòduls de capacitació professional. 
- Mínim 15 dones realitzant pràctiques en empreses. 

Els resultats esperats del Projecte 2 són: 
- 1 exposició per a la difusió de les discriminacions de gènere de la dona a la 

industrial Vallès Occidental.  
- Participació mínima de 15 entitats per acollir l’exposició.  
- Difusió a mínima a 200 empreses de les accions del projecte. 


