Diumenge 28 de maig
Castell de Cornellà
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, s/n.
Cornellà de Llobregat
Com arribar:
Metro: Cornellà Centre L5
Tram: Cornellà Centre T1 i T2
Tren: Cornellà R1 i R4
Ferrocarril: Cornellà-Riera

Diumenge 28 de maig
al Castell de Cornellà

Pots fer la teva inscripció online a:
www.xdecornella.com/somaqui
També pots inscriure’t al
CIRD de Cornellà
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
08940 Cornellà de Llobregat
T.: 93 474 28 41
*Al matí tenim servei d’acollida per
a infants, recorda demanar-ho en el
moment de fer la teva inscripció.
Més informació a: xdonescor@gmail.com
Amb el suport de:
Agraïm la col·laboració de:
Forn de pa i degustació Massana
Fleca I Croissanteria Carolina

Diumenge 28 de maig
al Castell de Cornellà

PROGRAMA

11:45 h. Precs i preguntes

10:00 h. Acreditacions i rebuda.

12:00 h. Clausura de l’acte a càrrec de la Sra. 		
Rocío García Pérez, Tinenta d’Alcalde i
Regidora Delegada de l’àrea de Cultura
i Igualtat de Cornellà de Llobregat.

10:20 h. Inauguració institucional a càrrec del
Sr. Antoni Balmón Arévalo, Alcalde de
Cornellà de Llobregat.
10:30 h. Benvinguda i presentació.
A càrrec de la Sra. Maria Llamas,
representant de la Xarxa de Dones
Emprenedores de Cornellà.
Taula rodona amb les següents ponències:
Autolidera’t! Potenciant els teus talents.
Sra. Pilar Cases Martínez.

Pedagoga, formadora i acompanyant en processos
d’aprenentatge per al benestar personal.
Per realitzar aquesta tasca, ha ampliat el seu bagatge amb un Màster en Ecologia Emocional, Màster en
PNL i Màster en Intervenció i qualitat de vida de la
gent gran, així com formació en Anàlisi Transaccional i Coaching.

“Una ambiciosa minoria absoluta”.
El món de l’emprenedoria des de la meva
pròpia experiència.
Sra. Gina Tost.

En aquests moments els seus projectes són:
CEO i Co-Fundadora de Geenapp. Locutora en Catalunya Ràdio. Professora de comunicació i ASO en la
UPC. Professora d’ història i industria dels videojocs
en Tecnocampus (UPF). Professora de Màrqueting
Digital La Salle.

Pausa Café
12.30 h. Networking per a emprenedores
“ANIMA’T a participar del NETWORKING
... ANIMAT”
Espai d’interacció entre les persones participants, per a potenciar les nostres relacions,
conduïda per la Sra. Concepció Vergel.

Coach ontològica certificada per la URV i Diplomada
en Relacions Laborals. Amb anys d’experiència en
l’àmbit de l’empresa, l’emprenedoria i la gestió d’entitats de col·laboració com la “Xarxa Emprenedora”,
actualment acompanya persones, equips, empreses
i organitzacions en el seu desenvolupament personal
i professional, mitjançant processos de coaching,
formació i consultoria.

14.00 h. Dinar. A l’espai exterior del Castell,
gaudirem d’un arròs preparat per la
nostra companya Eva Davó (Xef de
l’Espai de Cuina El Diván de los
Sentidos), a un preu solidari de 3 euros.
*Begudes:
Comptarem amb servei de refrescos i begudes,
des de l’hora de dinar fins al final de l’acte.

15.30 h. - Espai de Jocs Infantils (de 0 a 3 anys
i de 4 anys en endavant), a càrrec de
Montse Torras de Joguines Sanglas de
Cornellà.
- Paradetes i activitats a càrrec de les
sòcies de la Xarxa de Dones
Emprenedores de Cornellà.
Hi haurà taller d’extensions per al
cabell, assessorament d’imatge
personal, entrenament de sòl pèlvic,
il·lustracions, photocall, etc.
16.00 h. - Música amb el Discjockey Javier
Rodríguez. Amb més de 20 anys
d’experiència punxant música i un estil
eclèctic i personal amenitzarà la tarda
al Castell.
17.00 h. - Conta–contes
“Nans i gegants monstruosos”.
A càrrec de la Sra. Rosa Pinyol,
narradora oral.
Dirigit al públic infantil i familiar.
Nans, follets o minairons són
personatges petits com formigues.
Tot i que no aixequen ni un pam de
terra, no callen, juguen, treballen i es
barallen amb grans, gegants i titans.
Voleu saber qui guanya?
Ui, ui, tremoleu amb aquests nap-buf!!

