
Serem  imparables!

Per una  comunicació  ètica

Waitala ofereix cursos experiencials amb aplicació pràctica per a que transmeteu amb força  
el vostre missatge, impulsant els vostres objectius, i arribant a més gent interessada.

CONTINGUT
Els valors representen allò que verita-
blement ens importa a la vida, i podem 
començar a respectar-los des d’avui 
mateix. Però de vegades els nostres 
desitjos més profunds i les nostres 
accions no van en línia, i sense saber per 
què sentim insatisfacció. 

Si vols engegar el teu projecte, és im-
portant fer-ho sent fidel als teus propis 
valors, i aplicant-los de forma consistent 
i conscient. Aquest exercici t’ajuda a 
donar solidesa al teu projecte, i t’aporta 
una major realització personal.

Experimenta i descobreix quins són 
els teus 5 valors principals, i com els 
pots respectar millor al teu projecte 
emprenedor.  

OBJECTIUS
· Submergeix-te en un procés de reflexió 
sobre els teus valors essencials i els del 
teu projecte emprenedor, que t’ha de 
servir per impulsar canvis que t’ajudin 
a viure amb una major satisfacció 
personal. 

· Dibuixa un pla d’acció per alinear de 
forma pràctica els teus valors al teu dia 
a dia. 

PER A QUI ÉS
Per a persones emprenedores que 
impulseu projectes amb valors, o de 
l’economia social i solidària, tant si teniu 
una idea de negoci com si no.

METODOLOGIA
Treballem amb una metodologia pràcti-
ca, a partir d’un joc de cartes i preguntes, 
a on la nostra tasca consisteix en escol-
tar les vostres necessitats per guiar-vos, i 
arribar a noves conclusions reveladores 
respecte la forma en que esteu enfo-
cant el vostre projecte. 

QUI L’IMPARTEIX
Sóc la  Mariona de Waitala, una plata-
forma de comunicació ètica que ajuda 
a donar forma i veu a projectes amb 
valors mitjançant disseny i formació 
estratègics. Des del 2008 imparteixo for-
mació sobre emprenedoria, comunicació, 
creativitat i innovació tant a persones 
emprenedores amb valors, com a profes-
sionals del món creatiu.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Quant dura? 
3 hores.

Quan el feu? 
De forma periòdica. T’informem  
de cada convocatòria a través del 
nostre butlletí i xarxes socials. 

Quina és la modalitat? 
Fem el curs tant en modalitat  
presencial com virtual. 

Quantes places hi ha?
En la modalitat presencial, hi ha 25 
places. En la modalitat virtual, hi ha 
50 places. 
 

MÉS INFORMACIÓ
Si teniu alguna consulta sobre 
aquest curs, podeu contactar 
a: hola@waitala.com 
www.waitala.com

ALINEA ELS TEUS VALORS PER VIURE EN PLENITUD 
Taller: Com definir, jerarquitzar i incorporar els valors de forma conscient al nostre projecte emprenedor


