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DONES EMPRENEDORES MIGRANTS 

 

 

 

LÍNIA D’ACCIÓ TIPOLOGIA 

Igualtat en Comú Projecte Emergent 

 

DESCRIPCIÓ: 

El principal motiu per a desenvolupar aquest projecte, és la de trobar-nos 

amb l'absència i la falta d'entitats on s'impartisquen cursos de formació per 
a dones migrants i assessoria empresarial. 

Moltes dones en edat adulta roman en el mateix sector des de fa molts anys 

per temor a no trobar un altre lloc, una altra barrera és la de no posseir la 
qualificació per a exercir un altre lloc de treball, romanen en el mateix lloc 

fins que els acomiaden o per defunció de la persona que cuida. 

També ens trobem amb dones que comptant amb els seus estalvis, no es 
llancen a emprendre un negoci propi o si ho desenvolupen ho fan de 

manera il·legal o de manera que està destinat al fracàs i no cotitzen a la 
seguretat social. 

En la nostra seu s'impartiran cursos, seminaris, xarrades i conferències, es 
desenvoluparen temes actuals i de manera contínua per a reforçar el nivell 
cultural. 

No hi ha cap assessoria empresarial per a dones emprenedores. 

Amb aquest projecte pretenem que repercutisca de manera efectiva al 

creixement econòmic i empresarial a la Comunitat Valenciana, que es 
trenquen els estereotips de la dona migrant de baix nivell cultural. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

Col·lectiu dones migrants i suport a la tercera edat migrants. 

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 

Pretenem arribar a la zona de barri de Benicalap, Barri de Orriols i Zona de 

Marchalenes. Les 3 zones esmentades són de màxima influència 
d'immigrants i que són barris on el nivell cultural i la formació són bàsics. 

 

 

 

 

 



PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT? 

Perquè és un projecte que no s'ha desenvolupat en valència, les entitats 
actuals es limiten a recolzar legalment als immigrants i que solament 

consideren i recolzen a dones que pateixen problemes socials oblidant-se 
d'aquelles dones emprenedores que per circumstàncies de la vida no han 
pogut desenvolupar-se laboralment ni han obtingut el suport moral per a 

tirar endavant o simplement perquè la destinació canvie el rumb de la seua 
vida. 


