
Impulsa el teu talent i converteix-te 
en una influència positiva

ORGANITZAT PER: AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

INQUIETA
uea

14 de maig de 10 a 13 h i de 15 a 17 h
al CENTRE CÍVIC NORD 

CONDUCCIÓ DE L’ACTE: 

OLGA JIMÉNEZ MUNTANÉ



PONENTS

Olga Jiménez
Empresària, experta en vendes,

motivació i lideratge,conferenciant, 
locutora de ràdio i autora.  

El seu llibre LA JEFA ERES
TÚ ha estat considerat per 

Business Insider com un dels 
7 millors llibres de lideratge 

femení al costat del de 
Melinda Gates.

Actualment, lidera un equip
de 3.000 persones. 

@olgajimenezmuntane
www.lajefaerestu.com

Elia Corral
Actriu professional

Va aconseguir fer de la seva vocació 
una professió després d'estudiar art 

dramàtic a l'Institut del Teatre. 
Ha format part de nombroses companyies 

i ha participat en multitud d'obres de 
teatre,  musicals i sèries de televisió de 
gran prestigi. Ha combinat l'exercici de 
la seva professió amb la transmissió de 

coneixements com a docent.

@elia.corral
www.eliacorral.com

NO TE LA PERDIS!
Inscripcions obertes del 27 d’abril al 10 de maig a 

http://centrecivicnord.miram.cloud/
i www.lajefaerestu.com

Inscripció prèvia, aforament limitat.

Impulsem i fem visible el talent femení

Trenquem els sostres de vidre

Compartim experiències d’apoderament

Fem xarxa i creem referents femenines

Un dia de masterclass, ponències, taules 
rodones i espectacles, adreçats a tots els 

públics, amb testimonis d’igualadines que 
destaquen en diferents àmbits



Anna Vilarrubias
Fundadora i directora 

d’English & tea. 

Va unir les seves passions al
seu negoci: l’anglès, el protocol, 

el disseny, la comunicació i el món 
del te.  Actualment té dues escoles 
d’anglès que reforcen la part oral i 

preparen per a Cambridge tot 
prenent una tassa de te.  

Montse Jiménez
Doula, mestra i pedagoga.

Va estudiar Magisteri i Pedagogia,
però va ser la formació de doula la que 

la va impulsar a emprendre. 
El seu propòsit és tenir cura de les dones 

embarassades perquè puguin iniciar la 
seva maternitat amb confiança i 

empoderament propi, tenint en compte 
les necessitats dels nadons. 

www.englishandtea.com
@englishandtea_igualada

@englishandtea_capellades

@montsejimenez.es
www.montsejimenez.es

Silvia Giralt

Formada a la prestigiosa acadèmia 
francesa Jean d’Estress, compta amb 

una experiència de 30 anys en el sector 
i ha estat pionera en l’ús del làser 

i l’aparatologia estètica.

@silvia_giralt
www.silviagiralt.com

Empresària, gerenta i directora de
la Clínica Antiaging & Medicina

Estètica Silvia Giralt.

Erminia González
Ballarina i coreògrafa.

La passió per la dansa li ve des 
que era petita. Compta amb una 
àmplia formació en dansa i està 
especialitzada en hip-hop. Ha 

aconseguit viure del que l'apassiona 
i és formadora  a l'escola Artístic. 
A més, ha creat l'espectacle "The 
woman in the mirror" interpretat 

íntegrament per dones.

@thewoman_inthemirror

Melina Peña
Advocada.

Es va formar a la New York University
School of Law i la Universitat de Westminster. 

Ha treballat a Londres com a a solicitor i 
assessora legal de multinacionals. 

Actualment té el seu propi despatx i és 
l'advocada corporativa d'una important 

empresa igualadina.  

@pena_gonzalez_abogados
www.penagonzalez.com

Georgina Gabarró
Esportista.

Entre el seu palmarès destaca la 1a
posició al Campionat de Catalunya duatló 

de muntanya FCTRI, Copa Catalana de 
curses per muntanya FEEC i Copa Catalana 

de carreres verticals FEEC. 
És campiona d'Espanya de raquetes 

de neu i també d'snowrunning per a les 
seleccions autonòmiques. 

@georginaagm

Judit González
Directora de l’Hotel

Hostalillo de Tamariu. 

Amb una àmplia experiència 
hotelera i especialitzada en 

revenue management, ella ha 
estat la primera dona a regentar 

aquest mític establiment de 
Tamariu. Ha aconseguit un rècord 

històric de facturació el 2021. 

@hostalillo
www.hotelhostalillo.com

Elisa Mas
Cantant i esportista.

Corredora d’Igualada de curses trail 
de llarga distància amb un extens 

palmarès, com la 3a posició del 
campionat de Catalunya FEEC de curses 
d'ultraresistència per Muntanya el 2021. 

També és cantant i cocreadora de YOGA 
MUSIC EXPERIENCE i de Mountains 

of Music, un projecte amb el qual 
porta la música a espais muntanyencs. 

@_elisa_mas_

Xènia Castelltort
Emprenedora i formadora 

experta en oratòria. 

Es va formar com a actriu a Barcelona, 
Londres i Buenos Aires i va ser 

formadora de la JCI a Suècia i Finlàndia.  
És fundadora d’Express Yourselfi, 

una escola d’oratòria que compta entre 
els seus clients amb Acciona, Buff i les 

universitats Rovira i Virgili i La Salle. 

www.expressyourselfi.com
@expressyourselfi



PROGRAMA DE LA JORNADA

Número de ball

Ponència: descobreix què vols

Ponència: impulsa’t cap a la teva meta

Entrevista: afronta i supera les teves pors

Actuació musical

Entrevista: digues al món allò que vols

Ponència: la seguretat al discurs emprenedor

Taula rodona: lidera’t per liderar els altres 
i lideratge constructiu en femení

Actuació musical

ERMY GONZÁLEZ  I BALLARINES

ELIA CORRAL

ELISA MAS

GEORGINA GABARRÓ

ELISA MAS

ERMY GONZÁLEZ

XÈNIA CASTELLTORT

OLGA JIMÉNEZ., ANNA VILARRUBIAS, 

JUDIT GONZÁLEZ I SILVIA GIRALT

ELISA MAS

Número de ball

Ponència: les claus de l’alta productivitat 

Entrevista: converteix-te en una persona magnètica

Ponència: recorda que no estàs sola. Maternitat

-Cicle Hormonal-Emprenedoria

Ponència: aconsegueix un sí

Preguntes  del públic a les ponents

Tancament: assoleix la plenitud

ERMY GONZÁLEZ  I BALLARINES

OLGA JIMÉNEZ

MELINA PEÑA

MONTSE JIMÉNEZ

JUDIT GONZÁLEZ

TOTES LES PONENTS

OLGA JIMÉNEZ

De 10 a 13 h sessió de matí

De 15 a 17 h sessió de tarda

Gaudeix de tota la jornada o crea un programa a mida.
Podràs entrar i sortir de la sala durant els canvis de ponent.


