
(La) Jornada de 
l'emprenedoria femenina 
Volem promoure la formació i el debat, presentar 

experiencies i compartir aprenentatges. Crear un 

espai de trobada on es visibilitzi el talent femení 

com a motor empresarial i social. 

Donesi 
emprenedoria 

9 de marc de 2022 

CaixaForum Lleida (Av. Blondel, 3) 

10 h 

Salutació i benvinguda a carrec de les 
autoritats. 

10.15 h 

Conferencia Inaugural: 
"Sense por a Goliat" a 
carrec de Txell Bautista 
Quiñones, cofundadora i 
CEO de Fibracat i 
presidenta de FibracatTV. 

Cent per cent implicada a promoure les 

vocacions STEAM entre les nenes i les 

adolescents i a donar visibilitat al paper de 

les dones en el sector tecnológic. 

Entrada gratu"ita amb inscripció previa a: 

https://forms.off ice.com/r/3CzXDvxFut 

#DieLleida 

#DieLleida2022 

Amb el suport de 

1111 Generalitat de Catalunya 
1111 lnstitut Catala de les Dones

111)] Generalitat de Catalunya 
Departament d'Empresa 

� i Treball 

Program-ª 

10.45 h 

Presentació d'experiencies 
emprenedores en clau lleidatana 
amb: 

lsaura Roma Cera, 
directora RRHH i consellera 
executiva de Roma 
lnfraestructures i Serveis 
SAU. 

Maimuna Camera 
Jamanca, 
creadora de la marca de 
roba Dinnasiré. 

l!l•I•E•I•I fi•l 
Contra la violencia 
mascllstall!!!mllml 

Estefania Reñé Farré, 
propietaria de la llibreria 
La Sabateria. 

Col-labora 

AeL 
associ□ció profassional 

d'empresClries 

11.45 h 

Alcarras: una pel•lícula amb molt talent 

femení, guanyadora de l'Ós d'Or a la 
Berlina le 2022. 

Amb: 
Montse Oró, actriu 
Sara Bisart, casting 
Carla Bisart, rodatge 

12.30 h 

Conclusions. 

13 h 

Comiat. 

Condueix l'acte: Inmaculada Martos Cabrera, 

periodista de l'Area de 
Comunicació de 
l'Ajuntament de Lleida. 

Pera més informació Ajuntament de Lleida: 

Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets civils 

i Feminismes 

Tel. 973 700 461 

www.feminismes.paeria.cat 

Regidoria de Promoció Economica i Emprenedoria 

Tel. 973 678 058 

www.promocioeconomica@paeria.cat 

Organitza 

LA PAERIA 

Ajuntament de Lleida 

catalunya, 
empren 

En compliment de la Llei Orgtlnica de Protecció de Dades de Cartlcter Personal (LOPD), l'informem que durant la jornada es realitzara un reportatge 

grafic de la mateixa i, per tant, es possible que la seva imatge sigui reproduida en catalegs, web, espots publicitaris, tríptics, xarxes socia Is o qualsevol 

altre mitja propietat de l'Ajuntament de Lleida, sempre amb finalitats divulgatives i promocionals de les activitats que organitzen. 

Si voste té algun inconvenient en que la seva imatge sigui reproduTda en algun deis 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. 

https://forms.office.com/r/3CzXDvxFut
Marta





