DONES AMB TALENT – Eva Jimenez
1- Nom de la teva empresa.
Centre de dia Cim d’estela.

2- Quin càrrec ocupes?
Soc la gerent de l’empresa, faig la gestió i coordinació de recursos humans. Duc a terme les tasques
de comptabilitat, tota la part econòmica i administrativa. Paral·lelament, també gestiono la coordinació
del dia a dia del centre. Tot i així faig una mica de tot, la nostra manera de treballar és molt lineal i si
he d’anar a ajudar a les auxiliars també ho faig.
Tot i així, faig una mica de tot. La nostra manera de treballar és molt lineal fomentant el treball en
equip i si he d’ajudar a les auxiliars, per exemple, també ho faig sense cap problema.

3- A què es dedica la teva empresa?
La meva empresa és un centre de dia d’acolliment diürn de persones grans, dependents o no, que
necessiten un acompanyament i/o ajuda en les necessitats de la vida diària. També tenim perfils que
són totalment autònoms i no contemplen cap necessitat però assisteixen al centre per a fer prevenció
de futures malalties o pel simple fet de socialitzar-se.
També oferim servei d’atenció domiciliària on l’objectiu és donar suport a les persones que es troben
en la seva tallar amb tasques de casa o activitats més instrumentals com anar a fer la compra,
acompanyar al metge, el que faci falta.
En els dos casos fem atenció centrada en la persona i al màxim de personalitzada.
El nostre lema és sortir de casa per anar a casa, és a dir, que amb nosaltres et sentis com a casa a
través d’un ambient familiar i acollidor.

4- El millor i el pitjor de la teva feina.
El millor: crec que és que he pogut implementar la meva manera de ser dins l’empresa, els meus
ideals i els meus valors. També el fet de que em permet tenir una flexibilitat horària que moltes altres
feines no m’ho permetrien.
El pitjor: el no poder desconnectar mai. És un sector delicat que obrim de dilluns a diumenge.
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5- Com has arribat fins on ets ara?
Aquesta empresa ja hi era, va obrir el 2015. Jo havia estudiat un grau superior d’integració social, que
i vaig entrar a l’empresa com a personal de pràctiques. Ho vaig veure com a una oportunitat de treball
ja que era una empresa nova i a prop de casa. El meu objectiu era donar-ho tot, deixar empremta i
que si al dia de demà no hi era, se’m trobés a faltar. Llavors vaig continuar treballant com a
integradora social, dels 3 socis que hi havia a l’inici vaig tenir l’oportunitat d’adquirir el 50% de
l’empresa i he anat evolucionant fins a l’abril del 2021 on vaig acabar adquirint el 100% de l’empresa.
El fet d’arribar fins a on he arribat mitjançant un grau superior m’ha permès trencar l’estigma de fins
on pots arribar sense haver de fer una carrera universitària.
En el transcurs d’aquests anys m’he pogut anar formant en tots els àmbits empresarials i també
estudiar una carrera. Si tot va bé, aquest curs ja seré psicòloga.

6- Què et va motivar?
El meu objectiu era tenir una feina estable i al costat de casa. El fet de que se’m donés llibertat de
treballar en tots els àmbits dins l’empresa em va permetre un creixement personal i professional el
qual m’ha permès arribar fins on estic ara i ser qui soc. M’agradava molt el fet de tenir un projecte
personal entre mans i em motivava aportar canvis dins d’un àmbit que no ha evolucionat en molts
anys. El fet de que una persona jove, juntament amb un equip majoritàriament jove, es trobés al cap
davant d’una empresa d’aquestes característiques permetia oferir un projecte amb canvis, noves
idees.
Considero que està a les nostres mans aportar canvis positius en aquest àmbit. Aquesta tipologia de
centres són el futur per tots nosaltres i pels qui ens envolten.

7- Tens algun referent a nivell professional? Qui? Per què?
No m’he fixat amb ningú en concret. Per mi el meu referent són totes aquelles persones joves i
emprenedores que s’han tirat de cap a la piscina i han agafat els seus ideals i els han volgut portar a
la pràctica. Veig que és on puc arribar jo i aconseguir els mateixos objectius.

Setembre 2022

2

DONES AMB TALENT – Eva Jimenez
8- Una fortalesa i una debilitat.
Fortalesa: soc una persona molt tossuda i quan se’m fica una cosa entre cella i cella he de fer-ho o
almenys intentar-ho. Si m’he de trobar limitacions, aquestes han de ser externes, però no meves.
Considero que el fet de tenir aquesta mentalitat m’ha fet arribar fins on soc ara.
Debilitat: Soc una persona molt patidora, sempre em poso en els pitjors dels casos i això em fa
desestabilitzar emocionalment. La ment em juga males passades.

9- Per què estàs al Berguedà?
No va ser una decisió pròpiament, tot em va venir com si posessis fil a l’agulla, i trobo que poder
treballar el costat de casa no té preu.
Aquí no cal que fem gaire publicitat perquè el millor és que la gent que ens coneix ja ens recomana,
és l’avantatge d’un lloc petit.

10- Quin és el teu lloc preferit del Berguedà?
A mi m’agrada molt Berga, i el d’estar aquí m’aporta confort, confiança i benestar. No obstant,
m’agraden tots els indrets del Berguedà que m’aporten tranquil·litat i em permeten evadir-me.
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