Més d'una vuitantena de persones participen a la 2a
edició de la Jornada Emprèn en Femení al Centre Eix
de Negoci de Santa Coloma
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Més d?una vuitantena de persones varen participar a la 2a edició de la Jornada Emprèn en Femení
que es va celebrar al Centre Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners, en el marc del Dia
Internacional de la Dona. La ponència marc sobre el lideratge en femení a càrrec de la Joana
Frigolé, coach i autora del llibre Posa llum a la teva vida, va centrar la primera part de la sessió.
Frigolé va tractar àmbits com el rol que prenem davant de la vida, com gestionem les nostres
emocions o l?evolució del paper de la dona en el món empresarial i de l?emprenedoria, amb un
missatge molt clar, sempre agafar una perspectiva positiva. Sens dubte, l?allau d?aplaudiments que
tot el públic assistent va fer al final de la xerrada va confirmar que la ponència havia agradat a tots
els assistents.
En la segona part es va fer una taula rodona d?experiències de dones emprenedores, que va
moderar la mateixa Joan Frigolé, així com un espai de trobada i creació de sinergies entre els
assistents. Es van presentar un total de set experiències del Centre Eix de Negoci, que van donar a
conèixer a què es dediquen cada una d?elles i, també, van explicar com ha estat el recorregut que
han fet fins a l?actualitat.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, el conseller d?Empresa de l?ens
comarcal, Pere Mas i el conseller d?Atenció a les Persones, Pere Garriga, van participar a la
inauguració de la segona Jornada Emprèn en Femení.
Des del servei de Creació d?Empresa del Consell Comarcal de la Selva s?ha fet una valoració molt
positiva d?aquesta segona edició. En aquest sentit, han destacat el bon ambient, la complicitat, les
emocions, la força i les reflexions que es van percebre durant tot el matí a El Centre ? Eix de
Negocis de Santa Coloma de Farners.
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