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PIMEC posa en valor el paper de la dona per la seva 
aportació social, econòmica i empresarial 

 
La patronal, que està treballant en un estudi sobre la contribució de les dones en 
l’economia, demana que els fons europeus ajudin a dissenyar una economia que sigui 
palanca de transformació social, també en matèria d’igualtat.  
 
Barcelona, 8 de març del 2022. En el Dia Internacional de les Dones, PIMEC ha posat 
en valor el paper de la dona per la seva aportació social, econòmica i empresarial. 
Al llarg de l’acte “Cicle Noves Mirades a l’Economia: El paper de les dones a la societat 
i al teixit productiu”, la presidenta de la comissió Dona i Empresa de PIMEC, Maria 
Teixidor, ha destacat l’actual escenari marcat per la guerra a Ucraïna, que està 
provocant una migració massiva, sobretot de dones, al cor d’Europa després d’una crisi 
social, sanitària i econòmica mundial per la pandèmia de la que encara ens hem de 
recuperar. “La consecució de la igualtat s’allunya cada cop més a l’horitzó per totes  
aquestes causes i, això, ni és just ni és admissible”, ha assegurat. Per tot això, ha 
demanat “que els fons europeus Next Generation EU ajudin a dissenyar una 
economia que sigui palanca de transformació social”, també en matèria d’igualtat, 
fent que les dones empresàries i autònomes “se’n puguin beneficiar per créixer i guanyar 
competitivitat”.  
 
La patronal està treballant en un estudi sobre la contribució de les dones a l’economia, 
algunes de les conclusions preliminars del qual han estat exposades per la professora 
d’Economia a la Universitat de Santiago de Compostel·la, María Bastida, qui ha destacat 
que “només el 13% de les dones treballa per compte propi”. D’altra banda, ha 
lamentat que la intenció inicial d’activitat emprenedora és similar entre els homes 
i les dones, però els resultats consolidats mostren una diferència de dos punts en 
detriment del col·lectiu femení. L’estudi ha de servir per a obtenir dades de la realitat 
de l’aportació de la dona a l’economia i per a dissenyar indicadors que contribueixin tant 
a millorar les nostres polítiques econòmiques en clau d’equitat, com a assegurar que els 
fons europeus NGEU, que arriben amb clau de gènere, serveixin realment a aquesta 
finalitat. 
 
La cloenda de la trobada ha anat a càrrec del president de PIMEC, Antoni Cañete, qui 
ha manifestat que les dones han d’ocupar el lloc que realment es mereixen, ja que, 
“malgrat els avenços, encara queda molta feina per fer a l’hora de posar fi a les 
desigualtats, les violències i les discriminacions”. D’altra banda, ha dit que els 
homes són un element més en aquesta lluita cap a la igualtat, objectiu que considera 
també una qüestió d’actitud i que ha d’anar acompanyat de mesures en l’àmbit de la 
conciliació o la digitalització, entre altres. “Avui, més que mai, compartim, defensem, 
donem suport i equiparem, dins el compromís de PIMEC amb una transversalitat del 
gènere a totes les accions de l’activitat empresarial”, ha conclòs la seva intervenció.  

L’acte ha comptat també amb una taula rodona en matèria d’igualtat, moderada per la 
secretària tècnica de la Comissió Dona i Empresa de la patronal, M. Àngels Benítez, i 
amb representants de diversos sectors econòmics: Elisabet Bach, presidenta 
d'Autònoms PIMEC, Susanna Visauta, membre de la sectorial PIMEC Metall, Eva Fiter, 
gerent de Pallars Actiu i col·laboradora de la Fundació PIMEC, i Miriam Blanc, membre 
de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC. 


