EL COL·LEGIAT I COL·LEGIADA EMPRÈN
ETS UN EMPRENEDOR O EMPRENEDORA? DES DEL COL·LEGI ET VOLEM
AJUDAR A EXPLICAR A TOTS ELS TEUS COL·LEGUES PROFESSIONALS LA TEVA
EXPERIÈNCIA

QUI ETS I QUÈ HAS CREAT?

Cooperativa Samila.
La idea de la cooperativa Samila neix el 2010, de la mà de quatre
professionals de l’àmbit de les ciències socials amb experiència en l’àmbit
de les polítiques públiques que compartim valors de justícia social, igualtat
efectiva i la visió d’una societat més cohesionada. A partir d’aquests valors
comuns, però també a partir de la detecció de necessitats socials diverses en
l’àmbit de la immigració, decidim aplicar els nostres coneixements per
donar solucions en el camp de la integració i la gestió de la diversitat
cultural i per impulsar polítiques públiques en pro del foment de la cohesió
social.
A grans trets, la Cooperativa Samila és una consultora en plans d’integració i
acció social, de formació en el camp de la integració i l’acollida, i de serveis
de mediació i activitats anàlogues.
Membres de la Cooperativa:
●

Jordi Perales és politòleg i té un màster en estudis asiàtics per la
universitat Central Normal de Pequín en col·laboració amb la State

University of New York at Buffalo. Ha treballat durant 2 anys a la Xina i
també va treballar un any a Brussel.les, al Parlament Europeu com a
assessor, tasca que també va fer al Parlament de Catalunya, tot sent
tècnic d’educació i cultura.
●

Mireia Subirana és sociòloga i experta en temes de gènere. Ha treballat a
l’Oficina de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell, com a tècnica
d’immigració, i ha estat tècnica de polítiques de dones i de política
institucional per a un partit polític.

●

Noèlia Ceroni compta amb una gran experiència professional en l’àmbit
associatiu, de la salut i administratiu. Destaquem la seva experiència
vital, ja que només amb 18 anys va decidir deixar la seva terra de
naixement, l’Uruguai, per venir a iniciar un nou projecte de vida a
Catalunya amb tot el que una decisió d’aquestes característiques
comporta. Amb això demostra la seva capacitat d’iniciativa, valentia i
emprenedoria.

●

Dolors

Martin.
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i

Comercialització Turístiques, màster en Ordenació del Territori i,
diplomada en Migracions Contemporànies i Interculturalitat. Ha viscut a
Nova York, tot estudiant anglès com a Segona Llengua Estrangera a New
York University i, treballant com a voluntària fent tasques d’assessoria
en immigració al The Committee for the Hispanic Children and Families.
Ha estat tècnica de política social al Parlament de Catalunya, tot
assessorant als diputats en matèria de salut, esports, benestar,
polítiques de LGTB i immigració.

QUINS SERVEIS OFEREIXES?

•

Formació d’agents d’acollida i integració en diversos àmbits públics i
privats. Així mateix, contemplem la possibilitat de dissenyar “cursos a
mida” segons les necessitats de la clientela.

•

La gestió de Plans Estratègics d’Acollida i Integració en les seves
diferents etapes: planificació, execució, seguiment i avaluació.

•

La mediació intercultural en l’àmbit comunitari i veïnal.

•

El suport associatiu en matèria d’integració i comunicació social.

•

Especialització i assessorament en l’àmbit asiàtic/xinès i en temes de
gènere.

ON PODEM TROBAR MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL TEU PROJECTE?
1. A les xarxes socials:
http://ca-es.facebook.com/people/Samila-Cooperativa/100002932161812
https://twitter.com/#!/SamilaCoop
2. Pàgina web:
http://www.samilacoop.cat
3. Email:
dolors@samilacoop.cat
mireia@samilacoop.cat
jordi@samilacoop.cat
noelia@samilacoop.cat
4. Telèfon de contacte:
651. 52. 04. 84.
678. 28. 05.34.

