6è Congrés de Dones d’Empresa

GENERANT EL CANVI AMB
TECNOLOGIA. INSPIRA´T!
Divendres, 16 d’octubre de 2020

Lloc:
Auditori Neàpolis · Vilanova i la Geltrú
-

Presencial o en streaming -

Inscripció Prèvia:
donesdempresa.cato fegp.cat
Horari:
10:30h
Organitza:
Dones d’Empresa · FEGP

Presentació
6è CONGRÉS DONES D’EMPRESA
El 6è Congrés de Dones d’Empresa repetirà escenari a l’espai Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú el pròxim
16 d’octubre, en un horari 10:30 h a 19:30 h.
Es confirma la participació de gairebé una trentena de ponents, amb un cartell que garanteix l’interès
dels continguts.
En el Congrés es parlarà del paper de la Dona en el món de la tecnologia i la ciència, i de com les
empreses han d’adaptar-se i definir els canvis per convertir-se en organitzacions competents amb
mirada al futur. La voluntat és ajudar a la inspiració de les professionals assistents i crear un àmbit de
coneixença entre participants i congressistes.
Aquest any, coincideix també amb la Trobada anual de Dones d’Empresa, que tindrà lloc en el mateix
Auditori, i que comptarà amb dues convidades d’honor i el lliurament dels premis Dones d’Eempresa
edició 2020.
L'organització de Dones d'Empresa vol que la teva assistència sigui del tot segura pel que ha
implementat un complet protocol de prevenció contra la Covid-19 i garantir al màxim la teva
seguretat durant la celebració del Congrés: mesures de distanciament i control d'aforament en funció
de la capacitat de l'auditori, controls higiènic-sanitaris, fluxos de circulació de persones, digitalització
de passis i processos…

DONES D’EMPRESA
Dones d’Empresa neix el mes de març de 2008. Està composta per una xarxa de dones emprenedores,
empresàries, directives i executives dins el marc de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)
amb el propòsit de col·laborar en el desenvolupament de la dona professional i guanya presència i
visibilitat en els òrgans de decisió i representació.
Una intenció que transcendeix, ja que busca contribuir a l’evolució i millora de la societat en general, a
través de la suma de talents i de mirades. Oferim atenció, suport, recursos i estratègies a més d’una
formació específica i singularitzada. Promovem serveis, activitats i proposem espais de trobada amb la
finalitat d’afavorir l’oportunitat de fer “networking”, de fomentar la cooperació, la innovació i
l’enfortiment de projectes empresarials liderats per dones.
Comptem amb les treus seus socials de la FEGP, a Vilanova i la Geltrú (Garraf), El Vendrell (Baix
Penedès), i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
La missió com a col.lectiu de Dones d’Empresa és consolidar i potenciar una xarxa de suport professional
per a dones emprenedores de tots els sectors d’activitat empresarial.
Des dels seus inicis, Dones d’Empresa ha apostat clarament per la formació en clau de dona. La comissió
formativa de l’entitat programa periòdicament seminaris, tallers, webinars i el matix Congrès,amb la
voluntat de potenciar les aptituds innates i les actituds de les dones dins el món de l’empresa, sigui en
càrrecs directius o com a empresàries.
info@donesdempresa.cat· 938106700 ·www.donesdempresa.cat
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PROGRAMA · Divendres 16 Octubre
10.15h
Obertura de portes
10.30h
Recepció i acreditació.
Accés auditori amb l’exposició de L'enginy (in)visible. Dones i tecnologia: passat, present i futur"
Col·laboració amb UPC i Fundación Orange per la cessió de l’Exposició : L'enginy (in)visible. Dones i tecnologia:
passat, present i futur"

11.00h
Obertura
●
●
●
●

Neus LLoveras, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès
Silvia Domènech, representant de Dones d’Empresa
Olga Arnau- Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
Joana Barbany,directora general de societat digital de la Generalitat de Catalunya

11.30h
Taula 1- Ponències- TENDÈNCIES DE CANVI EN LA GESTIÓ EMPRESARIAL
●
●
●
●

Susanna Mañé,AAntal Consulting:“Coaching Financer”
Lores López, Jurista. Coordinadora de Dones Mentores: “Mentoria amb perspectiva de gènere.
Noves formes d’innovació social”
Mei Sorroca, Sorroca Serrano Partners : “El Mecanisme de la 2a oportunitat”
Maria Torra, Dracma : “C
iberriscos. Com afrontar les noves amenaces del segle XXI”

Modera: Noemí Cusiné Responsable Empresa
Ajuntament Vilanova i la Geltrú
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12.30h
Conferència Central SENSE POR A GOLIAT ·
Meritxell Bautista, Cofundadora de Fibracat i Presidenta de Fibracat TV
“Sense Por a Goliat”
Un ponència sobre el relat professional en primera persona de Meritxell
Bautista. Quan decideix abandonar una multinacional amb un bon sou per
prendre les regnes i passar «de ser una dona amargada i trista a dona
alliberada que viu intensament i em converteixo en la dona de la meva vida.

Presentada per Núria Salán, presidenta de la
Societat Catalana de Tecnología

13.10h
Taller Experiencial
Píndola del Benestar: Taller de Musicoteràpia “Inspirant canvis i benestar amb la música”a càrrec de la
Dra. Patricia Martí Augéde Fundació d’Oncolliga

********************************************************************
14.00h
DINAR a càrrec de la Masia Torre del Gall.
Servei a taula al mirador obert de Neapolis.
Serveis individualitzats complint amb les
mesures de seguretat i EPis.

********************************************************************
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15.30h
Taula 2- Ponències- TRANSFORMACIÓ DEL MERCAT LABORAL
●
●
●
●

Montse Marzo,Revlon:“Effective Manager People”
Maria Esteban, M2 Studio: “Disseny del benestar. Les persones com a centre del disseny”
Fàtima Jiménez, Europroven Barcelona
Anna Bernabeu, Directora de Persones de Port de Barcelona “Comunicació interna, nova
forma de comunicar, clau per posar les persones al centre, continguts digitals, protagonisme
dels treballadors.”

Modera: Olga Aibar Penedès
Econòmic

16.30h
Taula 3- Ponències- INNOVAR, LA CLAU DE L’EMPRESA COMPETITIVA
●
●
●

Rosa Paradell, directora d’innovació i desenvolupament de negoci per al sector públic de la
Fundació i2CAT,
Elsa Yranzo,Food Design
Andrea Sánchez-Montañés, Responsable de Comunicació de Fab Lab Sant Cugat “Empoderem
amb la Fabricació Digital”

Modera: Clara Virgili i Mas - Productora i
PeriodistaGrup NacióDigital
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17.30h
Taula 4- Ponències- DE LA PASSIÓ A LA PROFESSIÓ
●
●
●

Ester García,Directora a The Wine Business School
Eli Abad, Sòcia co-fundadorade Between Technology “Feminista i Empresària”
Carme Noguera, Naulover

Modera: Rosa Vendrell, Periodista

18.30hPausa
18.40h
Presentació de la Trobada anual de Dones d’empresaa càrrec de Laura Marin, periodista

Intervenció de les convidades d’honor
Núria Camps, directora de Cadena SER, Alt penedés i Garraf
Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnología
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A continuació lliurament de guardons Dones d’Empresa 2020
GUARDÓ DONES D’EMPRESAal reconeixement a la tasca empresarial d’una de les dones empresàries
del territori.
GUARDÓ DONA I TECNOLOGIA, guardó al reconeixement d’una dona per la seva trajectòria a través de
la innovació i la tecnologia. Entrega el guardó Núria Salan
19:30h
Cloenda
●
●
●

Carme Gatell, representant de Dones d’Empresa
Conxi Martínez, Regidora Regidora d'Hisenda, Empresa i Innovació Ajuntament Vilanova i la
Geltrú
Núria Ramon, Directora Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.

20:00hFi de l’acte
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