
Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya pel 

programa de Projectes Innovadors i està cofinançat pel Fons Social Europeu



Activant el talent femení a l’economia del coneixement

fem.talent organitza el 1r fem.talent fòrum per compartir experiències i debats a l’entorn del paper de les
dones als parcs científics i tecnològics de Catalunya, així com a l’economia del coneixement en general. Una
jornada de debats, col·loquis, espais relacionals, espais d’activitats i entitats relacionades amb fem.talent.

Auditori

08:30 Registre
09:00 Benvinguda i salutació
10:00 Conferència inaugural
10:30 Coffee break

11:00 Taula rodona
12:00 Ponència
12:30 Taula rodona
13:30 Dinar networking

15:00 Conferència
15:30 Taula rodona
16:30 Cloenda
16:45 Refrigeri

Hall

08:30 – 09:00 Obertura d’inscripcions
10:30 – 11:00 Coffee break. 

13:30 – 15:00 Dinar networking. 
15:30 – 16:00 Espai “toca” FIRST ® LEGO League
16:00 – 16:45 Presentació i demostració FIRST ® LEGO League

Divendres 2 de desembre de 9h a 16:45h

16:00 – 16:45 Presentació i demostració FIRST ® LEGO League
16:45 – 17:00 Entrega de premis

17:00 Cloenda
Espai: 

Edifici Media-TIC
C/ Roc Boronat, 117. 
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Guardons i diplomes

10:00 Entrega Guardons 
10:30 Entrega Diploma de Conselleres 
11:00 Entrega Diploma Gestió del Temps 
13:45 Entrega Diploma Antenes 
14:00 Entrega Diplomes Entitats Associades 
14:15 Entrega Diploma Empreses per Conselleres 
17:00 Entrega Guardó i Diplomes Escoles 

Auditori
Hall
Sala Workshop

Hall
Hall
Hall
Hall

Reconeixements fem.talent



PROGRAMA 1r fem.talent fòrum

08:30 h. Registre

09:00 h. Benvinguda i Salutació de la senyora Esther Sánchez, secretària d'Ocupació i Presentació 
dels resultats del Projecte fem.talent, a càrrec del Sr. Josep Miquel Piqué, president de la 
XPCAT. 

09:30 h. Inauguració Institucional per la Honorable Sra. Joana Ortega, vicepresidenta de la 
Generalitat de Catalunya, la Il·lma. Sra. Sònia Recasens, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament 
de Barcelona i el Sr. Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona.

10:00 h. Conferència  Inaugural per la Sra. Viviane Reding, vicepresidenta i comissaria de Justícia, 
Drets Fonamentals i Ciutadania de la Unió Europea 

10:30 h. Coffee Break

11:00 h. Taula rodona: Parlen les dones empresàries
Es debatrà sobre la presència de dones a càrrecs de direcció a les empreses espanyoles, 
valoració del rendiment de les empreses quan els equips directius són mixtes i experiència 
pròpia de les ponents de la taula com a empresàries en un món masculinitzat.
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pròpia de les ponents de la taula com a empresàries en un món masculinitzat.

– Sra. Adela Subirana, empresària, fundadora i presidenta del Grup Set i consellera de 
Sacyr Vallehermoso
– Sra. Nuria Chinchilla, professora del IESE i directora del Centre Internacional Treball i 
Familia
– Sra. Nuria Basi, presidenta de Basi, membre del consell d'administració de Fira de 
Barcelona i presidenta del consell social de la Universitat Pompeu Fabra
– Sra. Àngels Roqueta, Directora de COMPAS
– Modera: Sra. Eva Peruga, periodista i defensora de la Igualtat d'El Periódico

12:00 h. Ponència "Women in Science and Technology Transfer", conferència a càrrec del Prof.
Henry Etzkowitz, president de la Triple Hèlix Association, research fellow i director de la 
Càtedra de gènere - Stanford University.

El Prof. Etzkowitz parlarà sobre la seva experiència i estudis realitzats a Stanford des de la 
càtedra de gènere.
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12:30 h. Taula rodona: Emprenedoria en clau femenina
Temes a debatre:
Obstacles i barreres per a les dones emprenedores, necessitats (formatives, professionals) 
de les dones emprenedores, propostes per a augmentar el nombre d’emprenedores, 
especialment en àmbits científics o tecnològics.

– Sra. Patricia Araque, fundadora i presidenta d'ELLAS2.0
– Sra. Beatriz Cardona, fundadora de Tripku
– Sra. Laura Valverde, fundadora de Beetailer
– Sra. Cristina Galán, Cofundadora de BitCarrier

13:30 h. Dinar Networking

15:00 h. Conferencia "El papel de las mujeres innovadoras en la nueva Europa" a càrrec de la Sra. 
Cecilia Castaño, directora del programa de Gènere i TIC de l'IN3 de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC).

La Sra. Castaño parlarà del paper de les dones en les TIC a nivell d’Europa d’acord a les 
investigacions que està realitzant.
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15:30 h. Taula rodona: Dones científiques del segle XXI, amb la participació de les rectores:
– Rectora Mgfca. Esther Giménez-Salinas (URL)
– Rectora Mgfca. Anna Maria Geli de Ciurana (UdG)
– Rectora Mgfca. Imma Tubella (UOC)
– Modera: Sra. Lourdes Muñoz Santamaria, presidenta de Dones en Xarxa i Ambaixadora
de fem.talent.

Aprofundiran en temes relacionats amb el paper de les dones rectores en l’impuls de dones 
estudiants capa a carreres científiques, els obstacles per a la presència de dones directives a 
l’àmbit acadèmic i l’experiència pròpia de les rectores.

16:30 h. Cloenda a càrrec de la Molt Honorable Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament 

16:45 h. Refrigeri
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La Sra. Patricia Araque és la Presidenta i Co-Fundadora de Ellas 2.0, una organització sense ànim de lucre 
que te com a objectiu l’impuls de l’activitat emprenedora de base tecnològica per part de les dones. 
També està centrada en iniciar el Projecte Corner Class, que té com a objectiu canviar la forma en que les 
famílies s’involucren en el procés educatiu dels seus fills. Es fundadora de Atalaya Formación.

Sra. Nuria Basi, presidenta de Basi, membre del consell d’administració de Fira de Barcelona i presidenta 
del consell social de la Universitat Pompeu Fabra.
Núria Basi Moré és, des del setembre del 2005, la presidenta de Basi, S.A. Abans d'exercir la presidència de 
l'empresa, va ocupar els càrrecs de subdirectora general entre els anys 1998 i 2002, i de consellera
delegada en el període 2002-2005. 
Abans de la seva incorporació l'any 1998 al negoci familiar, Basi, llicenciada en Ciències Biològiques per la 
Universitat de Barcelona (1976),  va  dirigir el Departament de Farmacologia de les empreses Investigación 
Técnica Aplicada i Iphar Ibérica. Posteriorment, va ser responsable de la creació de l'empresa Centro de 
Investigación y Desarrollo Aplicado (CIDAsal).

La Sra. Beatriz Cardona té més de 10 anys d’experiència en empreses de IT Consulting i Outsourcing, amb
clients del sector públic, serveis financers, mitjans de comunicació, etc. 
És fundadora de Tripku, una nova xarxa social de viatges en grup i sòcia de Ellas 2.0. Ha estat freelance
Consultant 2.0 de Betwo, directora d’operacions de TMT Factory, Project Manager de IN2, entre d’altres. 
Ha estudiat Enginyeria Superior en Multimèdia a la Universitat Ramon Llull i Executive MBA Business 
Administration a la IESE Business School, University of Navarra.
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Administration a la IESE Business School, University of Navarra.

La Sra. Cecilia Castaño es Directora del Programa d'Investigació sobre Gèneres i ICT al Internet 
Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Professora d'Economia Aplicada a 
la Universidad Complutense de Madrid i directora de  Masters Program sobre Igualtat de Gènere, així com 
professora invitada al MIT,UC Berkeley i Harvard University. 
Autora de “Género y TIC: Presencia, posición y políticas”, “La brecha digital de género”, “La segunda 
brecha digital” i “Las mujeres y las tecnologías de la Información”

Sra. Nuria Chinchilla, professora d’IESE i directora del Centro Internacional Trabajo y Família
Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universidad de Navarra, Llicenciada en Dret per la 
UB, Màster en Economia i Direcció d’Empreses i Doctora per IESE Business School. Començà la seva 
trajectòria a l’IESE al 1984. 
Actualment és presidenta de Nch&Partners i assessora diverses empreses, consellera de diferents 
societats i membre del Top Ten Management Español i de diverses associacions professionals i 
acadèmiques, així com de comitès i consells d’organitzacions.
Assessora a Governs regionals i estatals de tot el món. Ha desenvolupat “Guías de Buenas Prácticas de la 
Empresa Flexible” (Comunidad de Madrid 2004-2007 i 2009) i la “Guía de Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la Empresa” (2005 i 2007), entre d’altres. Especialitzada en la conciliació treball i 
família, coaching, gestió del temps, conflictes interpersonals, desenvolupament i canvi organitzacional, 
comitès directius, empreses familiarment responsables i lideratge.
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El Prof. Henry Etzkowitz és investigador de la Stanford University i ha estat també professor de la
Newcastle University. És doctor en Sociologia per la New School University.
És un erudit de reputació internacional en estudis d'innovació com 'Entrepreneurial University' i 'Triple 
Helix', conceptes que uneixen la universitat amb la indústria i el govern tant a nivell nacional com regional. 

La Sra. Cristina Galán es Cofundadora de Bitcarrier, empresa de solucions Wireless. És llicenciada en Dret, 
Màster en International Studies de la Universitat de Barcelona i Executive MBA de IESE Business School
(University of Navarra). Durant la seva carrera professional ha treballat com advocada en diferents
despatxos legals de prestigi. Actualment, és Directora Financera i Assessora Legal de Bitcarrier.

Sra. Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universitat Ramon LLull (URL)
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i doctorada en Dret l’any 1978. A més, l’any 1976 obté 
el títol de Psicologia Aplicada a l’Escola Professional de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Rectora 
de la URL des del 17 de setembre de 2002. 
Ha estat professora associada de Dret Penal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i 
subdirectora de l’Institut de Criminologia de la Universitat de Barcelona; directora general del Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
membre del Comitè Científic de Política Criminal del Consell d’Europa, cap de l’Oficina de Relacions 
Institucionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i vocal del Consejo General del 
Poder Judicial.
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Poder Judicial.
Professora de Dret Penal de la Facultat de Dret ESADE de la URL des del curs 1994-95 i és professora 
catedràtica des del 1996. Autora de diversos llibres i de més de 100 articles en llibres i revistes científiques 
nacionals i d’altres països.

Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de Universitat de Girona (UdG)
Llicenciada en Ciències Biològiques per la UB, Doctora en Filosofia i Lletres per la UAB i Catedràtica de 
Didàctica de les Ciències Experimentals de la UdG.
Ha estat Directora del Departament de Didàctiques Específiques de la UdG; Degana de la Facultat 
d’Educació i Psicologia de la UdG; Secretaria General de la Família de la Generalitat de Catalunya; 
Vicerectora de Política Acadèmica de la Universitat de Girona; Vocal del Consell Interuniversitari de 
Catalunya i Vocal del Consell Social de la UdG (94-02).
Coordinadora de xarxes universitàries International Network on Sustainability in Higher Education (ACES 
Network) de la Comissió Europea, així com de la Xarxa Temàtica d’Ambientalització Curricular dels Estudis 
Universitaris (ACEU) del DURSI de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Lourdes Muñoz Santamaria, presidenta de Dones en Xarxa i ambaixadora de fem.talent
Màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
Membre de la Comissió Executiva del PSC amb la responsabilitat de la Secretaria de Polítiques de les 
Dones (2000-2008). Regidora de Política de la Dona a l’Ajuntament de Barcelona (2001-2003). Diputada al 
Congrés per Barcelona, portaveu del grup socialista de Societat de la Informació a la Comissió d’Indústria. 
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La Sra. Eva Peruga es llicenciada en Ciències de la Informació. Ha treballat en ràdio i premsa. Com a 
enviada especial ha informat d'esdeveniments que van marcar el segle XX, com les primeres cimeres de 
desarmament entre Ronald Reagan i Mijail Gorbatxov, el triomf electoral de Nelson Mandela, la caiguda
del Mur de Berlín, l'enterrament de Yitzhak Rabin, el derrocament de Slobodan Milosevic, així com de 
decisives eleccions a Europa. Va entrar a El Periódico el 1990, on ha estat responsable de l'àrea
d'Internacional, entrevistadora de la contraportada del diari, reportera sènior de temes internacionals i 
analista de política exterior.
Actualment, ocupa el càrrec de Defensora de la Igualtat en l’equip de direcció de El Periódico, on per 
primera vegada a la història dels mitjans de comunicació d'Espanya una persona s'encarrega de vetllar per 
a que les informacions i les fotografies respectin els criteris d'igualtat.

Sra. Àngels Roqueta, directora de COMPAS
Llicenciada en Administració d’Empreses, Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, 
llicenciada en Dret per la UNED, Doctorat Direcció i Organització d’Empreses per la Universitat Politècnica 
de Catalunya, PADE, Alta Direcció a la IESE Business School - University of Navarra.
Actualment és directora de Compas, empresa d’assessorament especialitzat per a socis, inversors i 
consellers. Professora Associada d’EADA i professora d’Economia i Comptabilitat de la Escuela Judicial del 
Consejo Gral Poder Judicial. Ha estat consellera de Webconcursal i de SUMA CAPITAL SGECR, així com 
consellera i CEO de INVERPYME, SCR.

Sra. Adela Subirana, empresària, fundadora i presidenta del Grup Set i consellera de Sacyr Vallehermoso
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Sorbone (París IV) i per la Universitat de Barcelona. Programa de 
Alta Dirección de Empresas de IESE. Ha estat membre del Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, consellera de SUFISA i consellera de Agrupación Guinovart Obras y Servicios 
Hispania, S.A. el 1999.
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Hispania, S.A. el 1999.
També ha estat membre del Comitè Executiu del Conservatori Gran Teatre Liceu, així com del Palau de la 
Música Catalana i, des de 2002 fins l’actualitat, membre de la Junta Executiva d’”Amics del Liceu”.

Sra. Imma Tubella, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
La Dra. Imma Tubella i Casadevall és catedràtica de Comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), doctora en Ciències Socials i professora de Teoria de la Comunicació dels Estudis de Comunicació
Audiovisual de la UOC. Des del 13 de desembre de 2005 és rectora de la UOC. 
Va ser vicepresidenta de la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans (1995-2003), 
vicerectora de Recerca i codirectora del Programa de Doctorat de la UOC (1999-2003), vicepresidenta de 
l'Internet Interdisciplinary Institute –IN3– (1998-2003), membre de la Comissió Assessora sobre 
Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya (1998-2003) i presidenta de la Fundació de la Universitat
Catalana d'Estiu (2006-2007). Va ocupar el càrrec de directora d'Estudis i Continguts de la CCRTV (1995-
2002) i va ser defensora del lector d’El Punt (2004).
Professora d'Estructura del Sistema Audiovisual de la UAB i professora de Teoria de la Comunicació de la 
URL.

La Sra. Laura Valverde es cofundadora de Beetailer, empresa pionera de comerç electrònic en xarxes 
socials. Betailer compta amb una plataforma amb milers de botigues que arriben a més de 50 milions de 
fans a Facebook. Beetailer ha donat el salt a Silicon Valley al 2011, rebent inversió de capital risc de la 
prestigiosa firma YCombinator i essent notícia en publicacions líders dels del sector com Techcrunch i 
Wired Magazine. Laura compta també amb una Enginyeria d’Informàtica a la Universitat de Sevilla, i ha 
cursat un màster a EOI. 



Edifici Media-TIC
c/Roc Boronat, 117 
08019 Barcelona
(entrada per carrer Sancho de Àvila)

Transport
Metro: Línia groga (L4) parada Llacuna o línia vermella (L1) parada Glòries.
Tram Besòs: (Ca l’Aranyó)
Autobús: Línies 71, 90, 92, 192.
Bicing: 52, 154. 
Pàrquing: C/ Llacuna, 101.
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Socis:




