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20 de gener

Parc Tecnològic 

Barcelona Activa

És el 

moment: 

valora’t

fòrum. 2017

Programa
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Durant el 2015 es 

va voler reforçar 

la participació 

dels homes al  

fòrum. A més el 

projecte es va unir 

a la iniciativa 

HeforShe 

femtalent 

fòrum 2017

Un any més, volem que el femtalent fòrum sigui 

una trobada de referència per compartir bones 

pràctiques i experiències liderades per dones a la 

nostra economia i societat. En aquesta edició el 

títol serà “És el moment: valora’t” i estarà 

centrat en posar en valor el talent de les dones, 

motivar a les dones que posin en valor la seva 

trajectòria professional, així com fer una doble 

mirada mostrant experiències de dones que 

financen projectes innovadors o que han 

rebut finançament. 

El número de projectes i empreses que són 

fundats per dones i reben finançament continua 

sent baix, per això volem donar visibilitat a 

experiències i projectes finançats des de i per 

dones. I conscienciar a la societat de la 

importància d’invertir en les dones, per invertir 

en una societat més sostenible, igualitària, i 

que maximitza el potencial de tot el seu talent.
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Quan?

fòrum.2017

“És el moment: valora’t” 

Es celebrarà el 

20 de gener 2017

al Parc Tecnològic 

Barcelona Activa
(C/ Marie Curie, 8 – Barcelona)
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Programa

08:30h Registre i Acreditació

09:00h Acte d'Inauguració

09:30h Taula Rodona 1: El valor social - Economia Col·laborativa de base tecnològica

10:30h El valor de les xarxes internacionals: Women in IASP

10:45h Presentació programes Catalunya Emprèn i Barcelona Activa

11:05h Coffee-break & Networking

11:30h El valor d'emprendre i innovar: una experiència internacional 

12:00h Taula Rodona 2: Associar-se i cooperar dóna valor

12:45h Capsúla inspiradora 

13:05h Taula Rodona 3: El valor d'invertir - Finançament des de i per dones

13:50h Guardons fem talent

14:15h Cloenda
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8:30 h Registre i 

acreditació
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9:00 h 

Acte d’inauguració

Sara Berbel, Directora General de 

Barcelona Activa i Gerent de 

Política Econòmica i 

Desenvolupament Local de 

l'Ajuntament de Barcelona 

Mireia Mata, Directora 

General de Igualtat de la 

Generalitat de Catalunya

Josep M Piqué, president de la 

IASP, president de XPCAT i 

president executiu LaSalle 

Technova Barcelona
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9:30 h El valor social: 

Economia Col·laborativa 

de Base Tecnològica

Mar Alarcón, founder & 

CEO de SocialCar

Cecilia Tham, founder   

FabCafé  &Assemble.rs

Yolanda Descartin, 

founder Mom2mom  

Carlota Pi, cofounder i CMO 

Holaluz.com

Modera: Blanca Moreno, 

directora Consultoria MiT, 

presidenta ADE Vallès 
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10:30h El valor de les 

xarxes internacionals:

Women in IASP

Catherine Johns, presidenta 

Women in IASP

Chairman: Josep M Piqué, 

president de la IASP, president 

de XPCAT i president executiu 

LaSalle Technova Barcelona
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10:45h Presentació dels 

programes de Catalunya 

Emprèn i Barcelona Activa

Montserrat Sánchez, Responsable 

de comunicació i gestió de programes 

del Catalunya Emprèn.

María José Blanco, Escola 

de Dones Emprenedores i 

Professionals de Barcelona 

Activa 

Almudena Castillo Responsable 

de gestió de programes del 

Catalunya Emprèn.
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Cafè Networking

11:05 h                        

Cafè Networking
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11:30h 

El valor d’emprendre i 

innovar: una experiència 

internacional

Sabrina C. Bittencourt, 

fundadora i directora de 

MolecooLab, emprenedora en 

sèrie i innovadora social

Foto: http://pip.blog.euskadi.eus/wp-content/uploads/2014/11/innovaciosocial_pipejgv-800x500_c.png

Chairwoman: Clémence 

Campillo, COO at 

Seed&Click i miembre de 

SWAN 

http://pip.blog.euskadi.eus/wp-content/uploads/2014/11/innovaciosocial_pipejgv-800x500_c.png
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12:00 h Associar-se i 

cooperar dóna valor

Mercè Carreras-Solanas, 

professora associada de la UB i 

directora de BSWomenB 

Susana Villagrasa, 

empresària i presidenta de 

Talent Femení Associació 

Empresarial 

Maria Helena de Felipe, 

presidenta d’Afaemme

Modera: Elisabeth Jordà, 

Secretària de la Junta 

Directiva de XPCAT i 

directora del Parc UPC
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12:45h Càpsula 

d’inspiració

Gemma Gasulla, 
CEO de MésDona, 
coFounder In&Out, i 
coFounder de 
DreamHunter

‘
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13:05 h El valor 

d’invertir: finançament 

des de i per dones

Modera: Argelia García, 

CEO & Founder Partner, 

External Financial 

Management, Consellera a 

FIDEM

Helena Torras, managing 

partner Paocapital & 

cofounder Bwom

Yolanda Pérez, directora 

de Bstart-up de Banc 

Sabadell

Clara Navarro, Cofounder 

Ship2B
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13:50h Entrega 

guardons

• Els guardons femtalent reconeixen les persones i 

organitzacions amb els valors femtalent.

• Categories

• Al Talent Emergent

• A la Trajectòria Professional

• A l’Organització amb valors femtalent

• A la Comunicació

• A la Innovació
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14:15h Cloenda

Sara Berbel, Directora General de 

Barcelona Activa i Gerent de 

Política Econòmica i 

Desenvolupament Local de 

l'Ajuntament de Barcelona 

Josep M Piqué, president de la 

IASP, president de XPCAT i 

president executiu LaSalle 

Technova Barcelona

Teresa Maria Pitarch, 

presidenta de l’Institut 

Català de les Dones
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Conductors del fòrum

Toñi Herrero, periodista, 

especialitzada en tecnologia

Joan Bellavista, assessor 

XPCAT
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Espai d’exposició

• Com a edicions anteriors del fòrum hi haurà 

un espai d’exposició on les associacions de 

dones i demés entitats participants exposarà 

la seva tasca.
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Cafè Networking

14:30 h                        

Dinar Networking
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• Organitzat per:

• Amb la col·laboració de:
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• femtalent és una plataforma que inclou a 26 

associacions de dones dels àmbits de la 

ciència, la tecnologia, l’emprenedoria, l’empresa i 

la innovació. 

• 22 dones en diferents àmbits i sectors formen 

part del seu Consell Assessor.

• En l’actualitat té més de 4.100 persones 

seguidores a les diferents xarxes socials.

Qui forma part de 

femtalent?
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Coordinadora 

d’Associacions

www.femtalent.cat



Contacte: 

info@femtalent.cat

mcadan@xpcat.net

www.femtalent.cat

mailto:femtalent2011@gmail.com
mailto:femtalent2011@gmail.com
http://www.femtalent.cat/

