
  
                            

 
Amb el suport de: 

                                  
                        
 

Primera Sessió Grupal 

 18 de setembre  

 

Sala d'Actes Casal d'Avis 

C/ Pintor Vila Puig, 22  

Sant Quirze del Vallès  
 
 

                     
Repte  DONA UN PAS MÉS 

 
Us presentem la propera acció que, en el marc del Projecte Emprendre en Femení, 
els Serveis d’Emprenedoria i de Feminismes i LGBTI de l’Ajuntament de Sant Quirze 
ofereix a dones emprenedores i empresàries del municipi. 
 
DONA Un pas més neix amb la voluntat de desenvolupar accions per a la generació d'una futur a 
iniciativa liderada per les dones del municipi . 
 
L'objectiu és provocar la necessitat de donar un pas més com a grup i com a emprenedores i 
empresàries , per tal de continuar creixent per crear una xarxa de dones emprenedores que aporti 
valor. 
 
Per a aquesta finalitat, els Serveis d'Emprenedoria i de Feminismes i LGBTI de l'Ajuntament de Sant 
Quirze, us proposem participar activament en dues sessions grupals amb una metodologia de treball 
molt pràctica on s'inclouen exercicis pràctics i dinàmiques per fomentar la pro activitat a la vegada que 
la reflexió interna, posant en valor el talent de les dones.  

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
14:00h.- Benvinguda al Repte "Dona  Un pas més " 
Presentació i dinar a peu dret entre les dones assistents amb petita dinàmica 
d'introducció on les participants han de conversar quin és el futur que volen i que es 
treballarà més tard durant la sessió. 
 
14:45h.- TEMA: Conèixer el meu entorn per liderar el meu projecte empresarial amb 
èxit  

• L'entorn ens condiciona. Sabem aprofitar-lo? 
• Habilitats i estratègies en un entorn VUCA, tendències de consum i mercats (de lo 

global a lo local) per alinear el talent amb les oportunitats del món actual. 
• Estratègies de comunicació digital i presencial. 
• Claus per analitzar la competència/coopetència. 
• La innovació col·laborativa i responsable. 

16:15h.-  Aprenem de nosaltres sortint de la nostra zona de confort!  
 
16:40h.-  Definició de reptes individuals i col·lectius i com promisos del grup de 
dones 
 
17:00h.-  Fi de la sessió 

 



  
                            

 
Amb el suport de: 

                                  
                        
 

Segona Sessió Grupal 
 27 de novembre  

 
Quines són les habilitats 

necessàries per liderar-nos i 
liderar el nostre projecte 

 
 

Sala d'Actes Casal d'Avis 
 

 

 
 
 
 

Objectius específics de la primera sessió  

• Adequar les oportunitats i reptes de l'entorn actual en funció de les característiques 
dels models de negoci de les dones assistents per definir individualment l'estratègia 

de diferenciació que serà contrastat en grup en format dinàmica.  
• Aprendre i prendre consciència de que som dones innovadores i col·laboratives i que 

estem preparades per un entorn canviant i competitiu. 
• Generar compromís individual i col·lectiu de les assistents i dibuixar el futur del 

Repte Dona  Un pas més , així com el tipus de format més indicat per fomentar la 

col·laboració entre dones de Sant Quirze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sessions de treball seran conduïdes per la consultora Nottopic de la mà d'Imma Pérez  i 

Elena Trilla , expertes en dinamització de Xarxes de dones, estratègia empresarial, 

màrqueting, innovació, coaching i lideratge de directives. 

 

INSCRIPCIONS: enviar email a emprenedors@santquirzevalles.cat 


