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Treball precongressual
Què s’ha fet?
PRESENTACIÓ DE LA XARXA DE DONES EMPRENEDORES DE CORNELLÀ
Grup de dones emprenedores, empresàries i directives han creat
Emprenedores de Cornellà.

la Xarxa de Dones

Es tracta d’una iniciativa d’unes dones vinculades al món de l'empresa en qualsevol de les
seves vessants, que viuen i/o treballen a Cornellà, que pretenen crear sinèrgies, fomentar la
creació, consolidació i lideratge femení impulsant iniciatives, projectes i empreses. Tenen
clar que volen ser professionals però també un tant alternatives.

La participació a l’acte de presentació va ser aproximadament de 150 persones , el 80%
públic femení.

Principals idees











Fomentar l'actitud emprenedora per generar idees o projectes.
Recolzar emprenedores i empresàries que vulguin donar un pas endavant.
Crear un Directori de sòcies, per compartir experiències, coneixements, béns, serveis
Presència i visibilitat en els òrgans de decisió i representació
Crear xarxes de col·laboració i sinèrgies entre les associades
Defensar les capacitats de les dones al món empresarial, normalment amb homes al
capdavant.
Promoure noves formes d'organitzar el temps per facilitar la conciliació de la vida
personal i professional.
Promoure la diversificació professional de les dones al mercat laboral
Identificar i intercanviar iniciatives i innovació al món empresarial
Cerca de recursos econòmics i patrocinis.

Principals propostes











Networking
Formació empresarial actual, específica, pràctica i singularitzada
Esdeveniments creatius i culturals
Esdeveniments empresarials
Visibilitat als negocis
Descomptes en els serveis
Compartir informació
Sinergies amb altres xarxes
Col·laboració amb altres entitats.

DESENVOLUPAMENT ACTE DE PRESENTACIÓ

DIJOUS 22 DE MAIG DE 2014 A LES 19:00 HORES
AUDITORI CITILAB (PL. CAN SURIS S/N)
Programa:
Benvinguda i presentació de l’acte a càrrec de la Sra. Judith Ibáñez, comissionada en
Polítiques d’Igualtat. Ajuntament de Cornellà.
Conferència: "Dones professionals i comunicació en públic" a càrrec de la Sra. Estrella
Montoliu, Catedràtica de la Universitat de Barcelona i Assessora en comunicació per a
empreses i institucions.
Presentació de la xarxa de dones emprenedores de Cornellà:





Sra. Jorgina Llongueres, propietària vàries empreses
Sra. Maria Rascón, creadora de Nineka i membre de XDE
Sra. Eva Rodríguez, directora de Une tu Creatividad i membre XDE
Sra. Montse Gatell, Presidenta de l’Institut Català de les Dones. Generalitat de
Catalunya.

Cloenda a càrrec de la Sra. Rocío Garcia, Tinenta d’Alcalde de Polítiques de Ciutadania.
Espai networking i inscripcions a la xarxa
Organitza:

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de Cornellà.

Col·labora:

CONCLUSIONS :

Conclusions de la conferència realitzada per la Sra. Estrella Montoliu:
Les dones han arribat recentment al àmbit públic amb uns hàbits de comunicació ja
establerts pels homes
Visió tradicional de les dones en l’ús del llenguatge.
La dona tot i tenint més facilitat per parlar es crea la paradoxa que emmudeix en públic
El silenci relatiu de les dones, la llista de silencis (llocs ,situacions) en les que han d’ estar
callades les dones es mes gran que per els homes

Auto disminució ritual, demanen perdó de forma ritual abans de parlar.
Atenuació d’ assoliments propis, tendim a enfosquir els assoliments
Parlar de nosaltres no del jo
Analitzar la manera de comunicar de les emprenedores, empresàries, directives per tal de
proporcionar estratègies de comunicació que ajudin a minimitzar les carències a l’hora de
participar en una exposició individual davant un auditori, en una reunió de treball o en un
debat públic.
Adquisició de capacitats relacionades amb l’emprenedoria i el lideratge, des del mentoratge
a les habilitats comunicatives
Conclusions a la presentació de la Xarxa:

Recolzar la emprenedoria de les dones a la ciutat de Cornellà
Fomentar sinèrgies per potenciar els diferents negocis
Consolidar idees comuns i en igualtat
Promoure el talent femení de la ciutat
Donar visibilitat al lideratge femení
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