Dones i Emprenedoria
Jornada virtual, 9 de març de 2021
https://www.paeria.cat/donesiemprenedoria

PROGRAMA
10.00 h Salutació i benvinguda a càrrec de
les autoritats.

Aquesta jornada pretén ser un espai per:
· Promoure la formació i el debat sobre l’emprenedoria
femenina.

10.15 h Conferència Inaugural: “Sempre
aprenent, un viatge que no acaba” a càrrec
d’Helena Torras. Managing Partner de
PaoCapital. Emprenedora i inversora. Membre de
la Junta de Govern del Barcelona Tech City.

· Presentar experiències d’emprenedoria i compartir els
seus aprenentatges.
· Crear un espai de trobada entre les emprenedores
lleidatanes.

11.00 h Experiències emprenedores en clau
lleidatana Talent de Ponent arreu del món
amb:

· Visibilitzar el talent femení com a motor empresarial
i social.

• Helena Olivera, propietària de A mà i més,
articles de regal i complements.
• Laia Molina, terapeuta especialitzada en el
treball amb somnis i impulsora del projecte
Oníricamente.

Enllaç per accedir a les jornades:
https://www.paeria.cat/donesiemprenedoria
!

Inscripció gratuïta a:
https://forms.gle/yyyqRdNrJX8ytgB7A

• Laia Navarra, videògrafa especialitzada en
vídeo màrqueting.

Per a més informació:
Casal de la Dona. Ajuntament de Lleida
T. 973 700 461
www.feminismes.paeria.cat

!

Modera: Laia Rogel, presidenta d’Ap! Lleida,
Associació d’Empresàries de Lleida i Pirineus i
CEO de La Pometa.

GLOBALLEIDA
T. 973 725 522
globalleida@globalleida.org
www.globalleida.org

12.00 h Balanç de la jornada amb les
“il·lustraconclusions” de l’Andrea de Castro.

#DieLleida
#DieLleida2021
Amb el suport de

• Alexa Trilla, fundadora de Archicookture,
empresa especialitzada en food design.

12.15 h Cloenda a càrrec de l’alcalde de Lleida,
Sr. Miquel Pueyo.

Col·labora

Organitza

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.

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que durant la jornada es realitzarà un reportatge gràfic
de la mateixa i, per tant, es possible que la seva imatge sigui reproduïda en catàlegs, web, espots publicitaris, tríptics, xarxes socials o qualsevol altre mitjà
propietat del Consorci GLOBALLEIDA i de l’Ajuntament de Lleida, sempre amb finalitats divulgatives i promocionals de les activitats que organitzen.
Si vostè té algun inconvenient en que la seva imatge sigui reproduïda en algun dels mitjans indicats, li preguem que a l’inici de l’activitat es posi en contacte amb
l’Organització per tal que aquesta prengui les mesures convenients.

