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La Comissió Dona i Empresa i PIMEC Vallès Occidental es 

reuneixen amb l’Ajuntament de Terrassa per establir 

sinergies sobre l’impuls de la dona en el món empresarial 

A la trobada hi han assistit la presidenta de la Comissió Dona i Empresa, Iolanda Piedra, 

i el president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán 

Terrassa, dimarts 18 de febrer de 2020. La Comissió Dona i Empresa de PIMEC i 

PIMEC Vallès Occidental han presentat a l’Ajuntament de Terrassa les iniciatives que 

s’estan desenvolupant des de la comissió amb l’objectiu de promoure la igualtat de 

gènere i impulsar el lideratge i el talent femení, i han recollit les aportacions del consistori 

egarenc per millorar el projecte. 

Per part de PIMEC, hi han assistit la presidenta de la Comissió Dona i Empresa, Iolanda 

Piedra; el president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán; la 

vicepresidenta de PIMEC Vallès Occidental i responsable de Dona i Empresa al territori, 

Noelia Hurtado, i el delegat territorial de PIMEC Vallès Occidental, Miquel Martínez. A 

l’Ajuntament de Terrassa els han rebut la regidora de Polítiques de Gènere, Núria 

Marín, i la regidora de Presidència, Jennifer Ramírez. 

En la trobada s’han analitzat les conclusions del I Congrés Internacional de Dona i 

Empresa, organitzat per PIMEC el novembre del 2018. Així, també s’han valorat els 

resultats del I Seminari de la Dona, que va organitzar PIMEC el novembre del 2019 i 

els resultats del qual ja van ser presentats a l’Organització de les Nacions Unides. 

També s’ha parlat sobre possibles iniciatives per al Parlament Europeu, com la creació 

d’una acceleradora de pimes amb perspectiva de gènere i d’una agència 

internacional que desenvolupi contactes per a dones. I s’ha estudiat la situació dels 

plans d’igualtat a les empreses i de l’enfocament d’aquests plans que incentiva la 

Comissió Dona i Empresa de PIMEC. 

En la reunió també s’ha informat l’Ajuntament de Terrassa sobre el programa Apadrina 

de PIMEC, que pretén que cada consistori apadrini la formació d’una dona amb la 

finalitat que entri en un consell d’administració. I també s’ha valorat el programa OS4D, 

que impulsa el Club XXI Selecte amb l’objectiu de treballar l’emprenedoria amb les 

dones que són a la presó perquè puguin arribar a ser independents econòmicament.  

També hi ha hagut lloc per tractar temes com el fòrum d’inversió Unió per la 

Mediterrània, el Clúster Marítim de Catalunya (que col·labora en projectes 

d’economia circular amb la participació de Medcities) i la proposta de conveni marc per 

poder fer baixes les iniciatives al territori. 
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