
L’experiència: MARTA DALMAU 
Participant en el projecte ADAPT Penedès – 
Ocupació a la Indústria Local. Sector Vitivinícola. 

 
 

“Estic contenta i em sento realitzada fent allò que m’ agrada!”  
 
 

 

Sóc la Marta, tinc 44 anys i una formació en el sector administratiu ja“caducada”. He 

dedicat els últims 14 anys a cuidar dels meus fills i la casa. Per motius personals m’ he 

vist obligada a retornar al món laboral. Tinc 12 anys d’experiència professional com a 

recepcionista i administrativa i crec que tinc un bon nivell d’anglès però sembla que 

amb això no n’hi ha prou per optar a un lloc de treball, així que vaig decidir que el 

millor que podia fer era reciclar- me i potser així em seria mes fàcil trobar una feina. 

 

Em vaig adreçar a la web del Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de 

Vilafranca i em vaig inscriure en un curs de Gestió Administrativa i Financera del 

Comerç Internacional però no vaig poder accedir-hi en no reunir els requisits formatius 

necessaris. Més tard, dins del projecte ADAPT Penedès – Ocupació a la indústria local - 

Sector vitivinícola, em van oferir la possibilitat de realitzar un altre curs 

d’administració, on s’aprenia a portar els llibres de vins i tota la documentació pròpia 

d’un celler. El més gratificant del curs, a banda de tots els coneixements adquirits, és 

clar, ha estat les amistats que he fet, algunes d’ elles per tota la vida! 

 

Tot just va haver finalitzat el curs de Coneixements administratius específics del sector 

vitivinícola i dins del mateix projecte, va sorgir l’oportunitat de fer una formació de 

Community Manager, on vaig conèixer tots els recursos que les xarxes socials 

ofereixen a l’empresa així com crear un Pla Social Media que l’afavoreixi. Em va 

resultar molt interessant.  

 

Gairebé finalitzant la formació vaig començar les pràctiques a Ferré i Catasús, SL, on a 

part de treballar en temes administratius, preparar documentació del sector, etc... he 

pogut aportar els coneixements adquirits com a Community Manager donant un valor 

afegit a les pràctiques. Estic contenta i em sento realitzada fent allò que m’ agrada! 

 

Aviat acaben les pràctiques i no descarto al setembre seguir reciclant- me, i sentir-me 

cada cop més a prop d’aconseguir un lloc de treball! 

 

 

 

 


