L’experiència: ANTONIA AGUILERA
Participant en el projecte ADAPT Penedès II –
Ocupació a la Indústria Local. Sector Vitivinícola.

“He aconseguit els coneixements necessaris per trobar la feina actual que tinc”

 Per què et vas apuntar al projecte ADAPT Penedès II?
Vaig apuntar-me al projecte ADAPT Penedès II per diferents motius. Un d’ells va ser
la meva formació en Ciències Químiques, que està molt relacionada amb el món
vitivinícola. Un altre motiu va se que en aquell moment estava a l’atur i el vaig
considerar molt interessant per tornar al món laboral, reciclar-me. Per últim, sóc de
Sant Sadurní d’Anoia, i tota la meva vida ha estat molt lligada al món vitivinícola.
 Quina formació has fet dins el projecte?
He realitzat dos cursos; en la primera edició del projecte el curs va estar basat en la
part de comerç internacional relacional amb el món vitivinícola, i en aquesta segona
edició del projecte, he realitzat un altre curs on hem tocat més la part administrativa
específica de les empreses vitivinícoles.
 Quines pràctiques formatives a empresa has fet? Com les valores?
Al curs de comerç internacional vaig realitzar les pràctiques al departament
d’exportació d’un celler. Allà vaig poder aplicar la teoria del curs i va ser una
experiència molt agradable i profitosa.
Al curs d’aquest any, de coneixements administratius específics del sector vitivinícola,
les pràctiques les he realitzat a Grau Griell Gestió, han estat unes pràctiques molt
productives, degut a que he pogut aplicar tota la teoria del curs. A més, m’he trobat
molt ben acollida i l’ambient de treball molt agradable.
 Quin ha estat el resultat final de la participació al projecte ADAPT Penedès II?
Doncs, degut a la participació en el projecte, he aconseguit els coneixements
necessaris per trobar la feina actual que tinc.
L’Antonia té 49 anys, és llicenciada en Ciències Químiques per la UAB de Barcelona, i, en
relació al món laboral, les seves experiències majoritàriament han estat relacionades sempre
amb tasques administratives. Actualment l’Antonia està treballant a Grau Griell Gestió,
l’empresa on ha fet les pràctiques del curs “Coneixements administratius específics del
sector vitivinícola”.

