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“Hi ha poques oportunitats i els joves  les hem de saber aprofitar” 

Tinc 25 anys, des de petita tenia clar que volia treballar en el sector de la bellesa i 

imatge personal. Tenia familiars que treballaven en aquest sector i havia vist la 

professió de prop. Poc a poc vaig anar treballant en perruqueries i amb aquestes 

petites experiències vaig trobar el que m’agradava. 

Volia formar-me en aquest sector i el Programa Joves per l’Ocupació em va donar 

l’oportunitat de realitzar una formació molt més específica i que m’atreia molt i el més 

important posar el peu dins el món laboral. Vam tenir unes professores fantàstiques 

que ens van ensenyar molt, van ser un molt bon referent. Quan vaig acabar la formació  

vaig realitzar les pràctiques en una centre d’estètica de la Vila  on vaig poder veure 

exactament la realitat del dia a dia en un centre de treball. Em vaig esforçar molt, tant 

a nivell d’actitud com per aprendre. El resultat és que un cop acabades les pràctiques 

se’m van quedar per treballar. Ara formo part de la seva plantilla i per tant del dia a dia 

d’una empresa.   

Això m’ha permès aprendre un ofici que m’encanta, esforçar-me constantment per 

fer-ho millor i sobretot créixer i madurar. Penso que hi ha poques oportunitats i a 

vegades les persones no les sabem aprofitar. Prenem la vida com un joc i no tindria 

que ser així perquè moltes persones els agradaria estar al teu lloc i aprofitar de veritat 

el que un deix escapar. He tingut molta sort ja que l’empresa em va acollir des del 

primer dia com una filla i ha dedicat part del seu temps a ensenyar-me i  en definitiva, 

apostar per mi. Això no sempre passa. 

Tenir feina i sentir com aprenc cada dia et fa sentir bé amb tu mateix. T’ajuda a 

motivar-te i a tirar endavant projectes personals, a independitzar-te i sentir que 

formes part activa del teu entorn.  

Diria a tot els joves que experimentin i busquin el que realment els hi agrada, sigui el 

que sigui,  i que no parin fins a trobar-ho; que no abandonin i que lluitin sempre per al 

que realment volen fer. No hi ha res millor i més gratificant que poder treballar del que 

t’apassiona.  La recompensa és enorme. 


