
AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

dissabte 11 de març de 10 a 12.30 h
al CENTRE CÍVIC NORD 

CONDUCCIÓ DE L’ACTE: 

OLGA JIMÉNEZ MUNTANÉ INQUIETA
uea

LIDERATGE FEMENÍ EN 
CÀRRECS DE RESPONSABILITAT

Esmorzar i cafè a càrrec de l’organització



Olga Jiménez

Conferenciant experta en vendes, motivació i lideratge femení. 
Empresària Nacional de Mary Kay Cosmètics. Des de l'any 2002 ha 

liderat milers de dones al sector de la venda directa d'alta cosmètica, 
assolint les posicions més altes i els majors reconeixements. Ha estat 
convidada com a mentora a diferents punts d'Espanya, Europa, Estats 

Units i Llatinoamèrica.

Marta Vidal

Cantant, pintora i ballarina, actualment acompanya a infants 
en extraescolars creatius i a dones amb la dansa, la veu i les 
sessions de teràpia. Es va formar com a ballarina a l’Institut 

del Teatre i va prosseguir la seva formació en l’àmbit de 
la Pedagogia Sistèmica i Gestalt. 

Està a punt de gravar el seu primer disc.

Referents del lideratge femení
en càrrecs de responsabilitat de l'àmbit públic

Referents del lideratge femení
en càrrecs de responsabilitat de l'àmbit privat

Acte conduït per Artista convidada

Raquel Camacho

Doctora en disseny per la UB (Phd en 
disseny), màster en Motion Graphics i 

Mapping. Actualment directora de l’escola 
d’art i disseny La Gaspar d’Igualada, 

professora col·laboradora del grau de 
disseny de la Universitat Internacional de 

Barcelona i la Universitat Carlemany 
d’Andorra i pèrit en disseny. Especialista 

en comunicació audiovisual i 
coordinadora de projectes a 

Burzon*Comenge Creative Studio.

Ivonne Carné

Llicenciada en dret per la 
Universitat de Barcelona, treballa a 

l’Ajuntament d’Igualada des de fa 35 anys 
on actualment és cap del cabinet jurídic i 

secretària general. Per ella treballar en 
l’àmbit públic és molt satisfactori, ja que, 

a més de la gratificació personal de fer 
allò que li agrada obté la satisfacció 
de participar en la millora i evolució

de la ciutat i la seva gent.

Montse Clemente

Llicenciada en psicología per la UB, 
especialista en gestió de recursos humans i 

de centres residencials per a persones grans.
Inicia la seva trajectòria professional com 
a mestra de llengua i literatura, per exercir 

posteriorment com a psicòloga dels 
departaments de crònics i psicogeriatria 

d’un hospital psiquiàtric. 
Va continuar en l'àmbit de la consultoria, 

selecció i formació de RRHH fins el 2017, any 
des del qual ocupa el càrrec de Directora de 
RRHH del Consorci Sociosanitari d'Igualada 

i el de Directora tècnica des de 2022.

Anna Marsal

Es va formar com a dissenyadora 
d’interiors a Elisava i a la 

Universitat de Southampton. És 
fundadora d’Espais Anna Marsal, 

un estudi d’interiorisme de projectes 
residencials i espais comercials basat 
en la filosofia d’un taller d’artesania 
que cuida cada detall, acompanyant 

el client en tot el procés.

Susana Roselló

Psicòloga amb formació directiva 
en diferents escoles de negocis 

del país, aporta una dilatada experièn-
cia com a directora de negoci i 

operacions a empreses d´àmbit 
nacional i internacional. Actualment és 

directora general de la consultoria 
Culture & Values, dedicada a la 

consultoria d´estratègia i operacions, 
talent, desenvolupament de negoci 

i innovació amb seu a Barcelona i 
presència a Girona, Pamplona, 

Madrid i París.

Montse Duch

Sòcia-gerent de NOVA MEVIR S.L., 
empresa igualadina del sector 

metal·lúrgic dedicada als prototips 
i mecanitzats especials de peces 

úniques, al servei de reparacions de 
maquinària i al desenvolupament 
i fabricació de màquines per als 

escorxadors de conill fins a 
verticalitzar aquest nínxol. 

Des del 2012 l’empresa ha tingut 
un creixement del 120% i ha aterrat a 

mercats com Mèxic, Rússia, República 
Dominicana, Bèlgica, França o Portugal.


