
7è Congrés de

Dones d’Empresa
22 d’octubre de 2021

Edifici Neàpolis, Vilanova i la Geltrú
de 9h a 17h30

Pensa, innova i actua en positiu!

Programa
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7è Congrés de Dones d’Empresa: 
Pensa, innova i actua en positiu!
El Congrés de Dones d’Empresa és un espai d’inspiració 
per a professionals, on Dones ens expliquen com han 
construït els seus somnis. On llueixen les claus de 
l’autolideratge en tots els aspectes de la vida per acon-
seguir fi tes.
Com, quan, perquè, els factors que han afavorit l’èxit, els 
obstacles, el moment... de tot plegat i molt més, en prime-
ra persona, tindrem una trentena de ponents disposades 
a compartir la seva experiència.
A les darreres edicions cada vegada hi ha un component 
més tecnològic i científi c en les ponències, mons on el gè-
nere masculí havia estat ominpresent, ara, cada dia més 
hi trobem més dones en càrrecs directius. És el resultat 
d’una part de la societat que no ha cregut en les limita-
cions de gènere.
Aquesta és la societat per la qual treballa Dones 

d’Empresa, un col·lectiu de dones que en els límits hi veu 
oportunitats, i en els obstacles més reptes, donant des 
del grup l’acompanyament i l’encoratjament per continuar 
assolint noves fi tes.
Dones d’Empresa compta des dels seus inicis amb el su-
port incondicional i diari de la Federació Empresarial 

del Gran Penedès (la FEGP).
L’acte compta també amb l’inestimable suport de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de la Diputació 

de Barcelona, i de la Generalitat de Catalunya, amb 
especial menció a l’Institut Català de les Dones, tots 
ells organismes que sempre ens han fet costat.
També agraïm el suport de totes les empreses que ens 
fan costat en aquesta edició, i donen continuïtat a la la-
bor de Dones d’Empresa posant a l’abast de més dónes 
un altaveu d’inspiració com ho és el Congrés.

Cloenda:Obertura:

Confi rmacions actualitzades a 11 d’octubre:

Sra. Núria Vergés  

Directora general de 

Cures, Organització 

del Temps i Equitat en 

els Treballs adscrita al 

Departament d’Igualtat i 

Feminismes de la Genera-

litat de Catalunya

Sra. Neus Lloveras

Presidenta de la Federa-

ció Empresarial del Gran 

Penedès i consellera dele-

gada d’AKO Electrònics

Sra. Meritxell Benedí 

Presidenta de l’Institut 

Català de les Dones

Sra. Vinyet Torner 

Representant de Dones 

d’Empresa i Sales Mana-

ger d’Ignifugacions del 

Garraf, SL.

Sra. Conxi Martínez

Regidora d’Hisenda, 

Empresa i Innovació, a 

l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú

Sra. Marisa Altés

Representant de Dones 

d’Empresa, directo-

ra d’Administració de 

Finergia i gerent d’Altes 

Madrid Associats SL

9h30 17h00

Vilanova i la Geltrú, edifi ci Neàpolis. 22 d’octubre de 2021 a les 9h00. Accés socis/-es 59€, no socis/-es 64€, sempre IVA inclòs

Sra. Mercè Mateo

Regidora d’Educació, 

Ocupació, Cultura, Gestió 

del Talent i les Persones, 

a l’Ajuntament de Vilano-

va i la Geltrú
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Programa de taules i conferències
Taula: La innovació, el motor per afrontar el canvi

Taula: Corresponsabilitat, empresa amb propòsit i normativa

Sra. Gema Requena - NETHUNTING

“Future Now” identifi car señales para diseñar y aplicar en futuros mejorados

Sra. Montse Andreu - GRUP GIRÓ

100 anys per una e-commerce

Sra. Sofi a Battilana - PAL ROBOTICS

La robótica como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas.

Sra. Rosa Raluy - CIRC HISTÒRIC RALUY

Fidel a la tradició, bolcada en la innovació

Sra. Glòria Monclús - AAM Assessorament

L’empresa com agent de canvi social i medioambiental

Sra. Eliane Guiu - Consultora d’estratègia, marca i sostenibilitat

L’empresa com agent de canvi social i medioambiental

Sra. Joana Amat - COPERSONA 

Sra. Assumpció Carbonell - IBISUM LAW

              10h50

10h00

Modera:

Vilanova i la Geltrú, edifi ci Neàpolis. 22 d’octubre de 2021 a les 9h00. Accés socis/-es 59€, no socis/-es 64€, sempre IVA inclòs

Sr. Jordi Lleó - 

Periodista freelance

Sr. Orlando Palacios - 

Tècnic en comunicació empresarial

Modera:
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Taula: El futur de l’empresa comença ara!

Taller: Com els colors ens poden ajudar a millorar l’estat emo-
cional i a trobar el benestar

Vicepresidenta tercera de la Cambra de Comerç de Barcelona 
i presidenta de l’ODEE, l’Observatori dona, empresa i Econo-
mia.

Presentació a càrrec 
Sra. Núria Salán -

 presidenta de la Societat Catalana de 
Tecnologia.

Sra. Marta Recasens - VADECITY

El trébol estratègic d’un model innovador per a la seva imple-
mentació

Sra. Fàtima Jiménez - ACCIO PREVENTIVA

La importància de l’avaluació psicosocial en les empreses i 
l’empresa feliç

Sra. Nelly Torras - NELLY TORRAS

La clau del nostre èxit. Aprenem, implentem i guanyem!

Sra. Alina Puig - MERCADONA

L’èxit lligat a la responsabilitat social

Sra. Sílvia Lladós - 

COLORSTheApp

Conferència central amb Sra. Roser Xalabarder
12h00

12h25

13h15

Modera:

Vilanova i la Geltrú, edifi ci Neàpolis. 22 d’octubre de 2021 a les 9h00. Accés socis/-es 59€, no socis/-es 64€, sempre IVA inclòs

Sr. Toni Comas - 

Periodista

Conferència amb la col·laboració de:
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Sra. Beatriz de Vicente - 

NETMENTORA CATALUNYA

Sr. Pere Sallent - 

Periodista i locutor a RTV El Vendrell

Sra. Marta Vidal - VALLFORMOSA

Sra. Eli Abad - BETWEEN TECHNOLOGY

Sra. Talia Bonmatí - DINBEAT

Sra. Núria Basi - BASI GRUP

Taula: Diari d’èxits, taula experiencial

Sra. Anna Gatell - presidenta de la Societat Catalana de Pediatria

Sra. Lolita Ortiz - pionera del futbol femení FCBarcelona

Sra. Daniela Feixas - actriu

Taula: 

15h00

15h50

Modera:

Vilanova i la Geltrú, edifi ci Neàpolis. 22 d’octubre de 2021 a les 9h00. Accés socis/-es 59€, no socis/-es 64€, sempre IVA inclòs

Taula amb la col·laboració de:

Modera:



6

Dones d’Empresa

Espai per anotacions:



7

Dones d’Empresa



8

Dones d’Empresa

8

Dones d’Empresa

Patrocini principal:

Partners FEGP 2021:

Patrocini premium: Patrocini gold:

Col·laboracions:

Col·laboracions destacades:

Amb el suport institucional de:

9h  Obertura de portes

9h30  Benvinguda institucional

10h  Taula: La innovació, el motor per afrontar el canvi

10h50  Taula: Corresponsabilitat, empres amb propòsit i normativa

11h30      Coff e Break 

12h  Conferència Central

12h25   Taula: El futur de l’empresa comença ara! 

13h15 Taller de com ajuden els colors a les emocions

13h35 Dinar Networking 

15h00 Taula: Net Mentora

15h50 Taula: Diari d’èxits, taula experiencial

17h00 Cloenda institucional

17h30 Copa de Cava

Horari del Congrés

Menció especial:

Vilanova i la Geltrú, edifi ci Neàpolis. 22 d’octubre de 2021 a les 9h00. Accés socis/-es 59€, no socis/-es 64€, sempre IVA inclòs


