
3ª Trobada Xarxera - Sopar de Primavera 
30 d'Abril al Rústik

L'objectiu d'aquesta 3ª Trobada – Sopar de Primavera, és obrir un espai i un temps per a
totes nosaltres, visibilitzar el talent femení, la nostra empenta, mostrar el que fem i el
que som, crear sinergies entre nosaltres, entrellaçar els nostres camins professionals i

personals, trobar idees i enfocar-nos en les possibilitats, les solucions i les aventatges que
ofereix pertànyer i formar part de la Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera. 

Us presentarem les noves xerrades, activitats, propers tallers i col·laboracions amb
d'altres entitats. 

Un espai i un temps per a escoltar la teva veu, Xarxera, per saber què és allò que
t'interessa, inspirar-nos unes a les altres per a trobar nous eixos d'actuació i alhora

mostrar-te tot allò que la XDEC t'ofereix i que per descomptat, allò que podem fer juntes.
RECORDA, TU ETS CLAU!

Un espai i un temps, per a conèixer-nos de més aprop, parlar del que fem, escoltar que
fan les altres xarxeres i convidades, intercanviar opinions, targetes, tríptics, tallers,

activitats , propostes o aventatges intraxarxa.

T'agrada? T'hi atreveixes?

20.30 a 21.20 h Benvinguda al Rústik – Còctel Corbwomen.

21.20 a 21.30 h Entrega de carnets a les noves sòcies. Fem la Foto de grup XDEC.

***
Donem pas al Sopar de Primavera

(per a tot@s aquell@s que s'hagin apuntat abans del 29 d'abril)
(amb ticket o de paraula)

–
21.30 a 22.00 h Inici del Sopar pica-pica dinàmic, a peu dret. 

22.00 a 22.15 h Presentació de les activitats programades i dels nous tallers.  

22.15 a 22.45 h Segon passi delicatessen by Rústik a peu dret.

22.45 a 23.00 h La veu de la Xarxera, ara és el teu moment! 

Suggereix, demana i digues allò que vols que la Xarxa t'ofereixi, el que tu pots fer
per la Xarxa.

23.00 a 23.30 h Les postres i els dolços... Un moment per celebrar, gaudir i sentir 
el nostre poder.

Pots portar tot allò que creguis convenient per a fer l'event més enriquidor, mostrar tot 
allò que fas, que pots fer i que juntes, de ben segur, farem millor!


