
suportincuba@fundacionutopia.org
 

619 357 529

Ets dona i vols enfortir les teves habilitats i
pensament creatiu per millorar les teves idees de

negoci?

Demana'ns informació...

INTERVENCIÓ SOCIAL PER LA
MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA

CIUTADANA I LA COHESIÓ
SOCIAL I QUE FOMENTA
L’EMPRENEDORIA SOCIAL

FEMENINA I L’AUTOOCUPACIÓ.

Organitza: Col·labora:

Amb el suport de:

ELS FRUITS D'INCUBA DONES
2021-2022

La idea de Paulina és obrir una merceria de
barri, especialitzada en talles grans. Aquestes
talles són difícils d'aconseguir en les grans
cadenes comercials. Paulina ja ha visitat locals
per a un possible lloguer i ha iniciat
l'elaboració del seu pla d'empresa. 

Gladys vol obrir una botiga de productes
elaborats de pell com sabates, bosses,
carteres, etc. El seu objectiu és crear un comerç
local de proximitat amb el seu marit. Gladys
està investigant proveïdors i a après a fer el
seu pla vital per la presa de decisions de la
seva futura botiga.
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Intel·ligència emocional: 
Constància a l'autoconeixement

EL PROJECTE
INCUBA

Incuba Dones Barcelona es un projecte
d’intervenció social dirigit a dones en
situació de vulnerabilitat social i
econòmica, per a la millora de
l’emprenedoria femenina, l'enfortiment
comunitari i la cohesió social. 

Amb Incuba Dones, contribuïm a la
reducció de l’exclusió social i la millora
de la convivència ciutadana.  

Il·lusionar, emprendre, cooperar, educar

Formació gratuita de 100 hores
Sessions novembre de 2022 a juny 2023

Format presecial i online
Entre 4-6 hores setmanals

Seu Fundació Gentis de Barcelona 

Descobreix els teus talents Objectius

Oferir un espai de formació, desenvolupament
professional, creació i implementació d'idees
emprenedores de caire comunitari a dones en
situació de vulnerabilitat social i de diferent
procedència i nacionalitat.

La finalitat d'aquest projecte és que aquestes
dones puguin construir i emprendre els seus
propis projectes empresarials comunitaris,
promocionant la formació, l'autoocupació i
les relacions interculturals dels col·lectius
més vulnerables.

FORMACIÓ OBJECTIUS I
RESULTATS

CARACTERÍSTIQUES Resultats esperats

PREINCUBACIÓ

INCUBACIÓ

POST-INCUBACIÓ

Cada dona participant elaborarà el seu pla
vital/pla d'empresa pel seu futur negoci. Es
derivarà a diferents organitzacions segons les
seves necessitats. 

Garantia d'inserció laboral i empoderament
personal.

Nutrició afectiva

El rol de l'emprenedor en la seva vida

Regulació de l'estrés/frustació

Autoconeixement: 
L'art de comunicar i el treball en equip

Associacionisme, cooperativisme, tipus
d'empresa i autònoms

Creativitat social aplicada a la vida de
les dones

Introducció a la gestió econòmica

Costos i viabilitat econòmica

Economia social i solidaria - Banca ètica

Visió global i implicació del projecte

Marketing: Conceptes generals


