Dones i Emprenedoria
Jornada 13 de març de 2019
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.
} 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: Innovació i
iniciativa emprenedora a càrrec de Marta
Grañó, consultora en innovació, formadora i
empresària
11 h Experiències emprenedores en clau
lleidatana: Talent de Ponent arreu del món
Teresa Carles, cofundadora i xef executiva de
l’empresa Teresa Carles Healthy Foods

Mireia Serra, amb el pseudònim artístic Lily
Brik és la fundadora de l’empresa Lily Street Art

Maria Albertin, creadora de la seva pròpia
marca de bosses de mà i sabates Maria Albertin

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

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

12.30 a 14 h Taller construim un Vision Box
L’objectiu del taller és pensar en la idea de
negoci, estigui ja en marxa o no, i la proposta de
valor que vol oferir l’emprenedora o empresària.
Així com analitzar els elements essencials que
cal considerar en un projecte empresarial. Tot
aquest camí permetrà a cada persona
participant construir el “Vision Box” del seu
projecte empresarial

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

#DieLleida

A càrrec de Maria Batet, experta en creativitat
i en l’entrenament d’habilitats per emprendre.
Ha desenvolupat diverses metodologies per
treballar la innovació i aprendre a emprendre
14 h Cloenda

Amb el suport de

Col·labora

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.
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