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Congrés
d’emprenedores 2022
tres anys de dona impuls

Dijous 3 de novembre

Jueves 3 de noviembre

9 h.

Acreditacions

9 h.

Acreditaciones

9.30 h.

Obertura institucional
Presentació de l’estudi “Tres anys de
dona impuls”
Projecció del vídeo “Dones amb impuls”

9.30 h.

Apertura institucional
Presentación del estudio “Tres años de
dona impuls”
Proyección del vídeo “Dones amb impuls”

10.15 h.

Taula rodona dona impuls: Entusiasme
i innovació

10.15 h.

Mesa redonda dona impuls:
Entusiasmo e innovación

11.15 h.

Pausa cafè

11.15 h.

Pausa café

12 h.

Conferència inspiradora

12 h.

Conferencia inspiradora

13.30 h.

Pausa ﬁnger food
Sorteig de productes i serveis
dona impuls

13.30 h.

Pausa ﬁnger food.
Sorteo de productos y servicios
dona impuls

15 h.

Taula rodona ISBA: Finançament per a
dones emprenedores

15 h.

Mesa redonda ISBA: Financiación para
mujeres emprendedoras

16.30 h.

Taula rodona Consells insulars:
Bones pràctiques per a emprenedore

16.30 h.

Mesa redonda Consells insulares:
Buenas prácticas para emprendedoras

Divendres 4 de novembre

9 h.

Acreditaciones

De 9.30 h. Trobades programades one to one
a 12h.

De 9.30 h.
a 12h.

Encuentros programados one to one

De 9.30 h. Espai pop up amb exposició de
a 12 h.
productes i serveis dona impuls

De 9.30 h.
a 12 h.

Espacio pop up con exposición de
productos y servicios dona impuls

9 h.

Acreditacions

Viernes 4 de noviembre

10.00 h.

Taula rodona FP: Dones en professions
masculinitzades

10 h.

Mesa redonda FP: Mujeres en
profesiones masculinizadas

11.30 h.

Pausa cafè

11.30 h.

Pausa café

12 h.

Conferència inspiradora

12 h.

Conferencia inspiradora

13.00 h.

Lliurament de diplomes i clausura
institucional

13.00 h.

Entrega de diplomas y clausura
institucional
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