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PIMEC Maresme – Barcelonès Nord encoratja les pimes a 
promoure la igualtat de gènere i a impulsar el lideratge i el 

talent femení 

La patronal es reuneix amb l’associació “Dona’t un impuls” per conèixer de primera mà 
les necessitats i preocupacions del col·lectiu femení.  

Mataró, 13 de juny del 2022. PIMEC Maresme – Barcelonès Nord ha tornat a 
encoratjar avui les pimes del territori a promoure la igualtat de gènere en el 
desenvolupament de la seva activitat, així com impulsar el lideratge i el talent 
femení. La patronal ha mantingut avui una reunió amb l’associació de dones “Dona’t un 
impuls” per conèixer de primera mà les necessitats i les preocupacions actuals del 
col·lectiu amb l’objectiu de contribuir a l’eliminació de les desigualtats en la línia de 
les fites marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.  

A la reunió hi han participat per part de la patronal, el president de PIMEC Maresme – 
Barcelonès Nord, Joan Pera, i el delegat territorial de l’entitat, Damià Fernández, qui 
han aprofitat l’ocasió per posar de manifest la importància que les pimes apliquin 
polítiques d'inclusió, així com l'aposta real per tal que les dones formin part d'entitats 
empresarials, tot aconseguint majors percentatges de representació en els espais de 
decisió. D’altra banda, han presentat la “Guia per a una comunicació inclusiva” de la 
patronal i la Fundació PIMEC i, en aquest sentit, han posat de manifest la importància 
que les empreses facin servir un llenguatge inclusiu -tant intern amb les persones 
treballadores, com extern amb els clients i proveïdors- en un exercici de 
Responsabilitat Social Empresarial (RSE) i per guanyar valor afegit.  

 
Per part l’associació “Dona’t un impuls”, hi ha assistit la seva presidenta, Laura Inés 
Fernández, qui ha assegurat que “la igualtat de gènere és una responsabilitat social i 
l'agent transformador són les organitzacions”. En aquest sentit, ha afegit que “el 
benefici social d'aquesta transformació es tradueix en dos aspectes claus i 
tangibles per a les empreses: una capacitat innovadora i beneficis econòmics”, 
segons constaten diversos estudis, com el e la consultora McKinsey. Finalment, 
considera que “s’ha d’obrir la porta a les dones professionals, donant protagonisme a 
les seves veus i visibilitat”, com fan la seva associació i la patronal. 

https://guiainclusiva.pimec.org/

