Dones i Emprenedoria
Jornada 14 de març de 2018
CaixaForum Lleida (Av. Blondel, 3)
PROGRAMA
9.45 h Salutació i benvinguda

Aquesta jornada pretén ser un espai per:

} Promoure la formació i el debat sobre l’emprenedoria
femenina.
(c) FCB German Parga

} Presentar experiències d’emprenedoria i compartir els
seus aprenentatges.
} Crear un espai de trobada entre les emprenedores
lleidatanes.
} Visibilitzar el talent femení com a motor empresarial i
social.

10 h Conferència Inaugural: Trencant
motlles. Lideratges femenins a l’empresa i a
l’esport, a càrrec de Maria Teixidor Jufresa,
advocada i mediadora, vicesecretària de la Junta
Directiva del FC Barcelona, presidenta del
Grup Edelmira Calvetó i cofundadora BCN
RESOL ODR SOLUTIONS
11 h Presentació d’experiències
emprenedores. Conduïda per Vanessa
Ortega Bonilla, periodista
Alexandra Jiménez Loretz, fundadora de
l’Institut de Dansa i Arts Escèniques de Lleida

Rous Martínez Muñoz, promotora de
l’associació esportiva PIBODY

Entrada gratuïta amb inscripció prèvia a:
politiquesigualtat@paeria.cat

Ester Barqué Setó, community manager i
formadora

Per a més informació:
Casal de la Dona. Ajuntament de Lleida
Tel. 973 700 461
politiquesigualtat@paeria.cat

Neus Escarp Ribes, directora creativa de
l’empresa #artistaesportista

GLOBALleida
Tel. 973 725 522
globalleida@globalleida.org
www.globalleida.org

12.15 h Pausa
12.45 a 14.15 h Taller-Inspiracional:
Autoestima't: 1, 2, 3... Acció! Un taller per
adquirir habilitats que millorin l'autoestima,
utilitzant dinàmiques que et faran passar de ser
espectadora a protagonista. Després d’aquest
taller, res tornarà a ser com abans!

#DieLleida

A càrrec de Laia Martínez Bagué,
apassionada d'Internet, els esdeveniments i el
networking i Alicia Romero Martínez,
mestra, coach en educació i neuroeducadora
14.15 h Cloenda

Amb el suport de
Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del Fons Social Europeu en el marc del
Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.

Col·labora

Organitza

