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Josi Hernansáez

Presidenta
AGIMA

La xarxa de dones compromeses amb la societat, a
través del desenvolupament personal, professional i
social que basen la relació en la confiança mútua i
desenvolupen activitat en complicitat amb els homes

http://www.agimapeople.co
m/agima/

Presidenta
AFAEME

L’Associació d’Organitzacions d’Empresàries del
Mediterrani (AFAEMME) és una federació
d’associacions d’empresàries que va iniciar la seva
activitat al 2002 a Barcelona i actualment integra a 50
organitzacions de 24 països mediterranis.

http://www.afaemme.org/

Secretaria General
AFAEME

L’Associació d’Organitzacions d’Empresàries del
Mediterrani (AFAEMME) és una federació
d’associacions d’empresàries que va iniciar la seva
activitat al 2002 a Barcelona i actualment integra a 50
organitzacions de 24 països mediterranis.

http://www.acee.com.es

Maria Helena de Felipe
Lehtonen

Beatriz Fernández Tubau

Esmorzar de treball Alcaldessa de Barcelona
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Maria Dolors Sánchez
Tudurí

Lourdes Ribes

Joana Amat

Esmorzar de treball Alcaldessa de Barcelona

Presidenta
ASODAME

L'Associació ODAME neix als inicis dels anys 90 fruit de
la il·lusió i l'empenta d'un grup de dones emprenedores
que provenen de diferents sectors professionals i
empresarials, i a més a més alumnes del programa
Odame promogut a Barcelona Activa.

Pass President
ASODAME

L'Associació ODAME neix als inicis dels anys 90 fruit de
la il·lusió i l'empenta d'un grup de dones emprenedores
que provenen de diferents sectors professionals i
empresarials, i a més a més alumnes del programa
Odame promogut a Barcelona Activa.

Presidenta FIDEM

Fidem,Fundació Internacional de la Dona
Emprenedora, va ser creada el 1996 per donar suport i
finançar dones emprenedores, que malgrat la seva
iniciativa i esforç, es troben limitades a l'hora de dur a
terme els seus objectius. A través de networking,
formació, mentoring així com els seus programes
d'emprenedoria, FIDEM vol impulsar i donar visibilitat
a l'activitat empresarial femenina com a agent de
desenvolupament econòmic i social.

http://www.asodame.com/

http://www.fidem.info/es/
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Josefa Sánchez

Lourdes Muñoz

Nati Sánchez

Esmorzar de treball Alcaldessa de Barcelona

Vicepresidenta
GRUP 7

El 1987 set dones empresàries i professionals que
compartien la idea d’enfortir i promoure la societat
civil varen decidir crear un grup que fes de portaveu en
temes d’interès per aquesta societat. Grup Set es va
constituir en Fundació privada el 1993.

http://www.grupset.org/cat/

Presidenta
DONES EN XARXA

Dones en Xarxa és una associació catalana sense ànim
de lucre, d’àmbit estatal, que pretén fomentar l’ús
d’Internet entre les dones per tal de reduir la fractura
digital de gènere. Entre els seus principals projectes es
troba Femitic, la Carla et parla de sexe, Còctels &
Blocs,Dones Emprenedores en Xarxa i Dones en Xarxa,
Dones Ciutadanes.

http://www.donesenxarxa.c
at/

Presidenta
WOMUP

És un grup de dones empresàries i executives, unides
per uns valors i objectius comuns. La seva missió és
potenciar el lideratge de les dones al món empresarial,
contribuint a l’evolució social i econòmica. La seva
visió és ser una xarxa de dones empresàries i
executives, un referent de suport a les dones al món
empresarial per al desenvolupament actiu d’una
societat amb igualtat d’oportunitats que potenciï el
talent.

http://womupgroup.com

5 d’octubre de 2016

Junta Directiva
WOMUP

És un grup de dones empresàries i executives, unides
per uns valors i objectius comuns. La seva missió és
potenciar el lideratge de les dones al món empresarial,
contribuint a l’evolució social i econòmica. La seva
visió és ser una xarxa de dones empresàries i
executives, un referent de suport a les dones al món
empresarial per al desenvolupament actiu d’una
societat amb igualtat d’oportunitats que potenciï el
talent.

Anna Mercader

Directora
Observatori Dona,
Empresa i
Economia

L’Observatori Dona, Empresa i Economia és un fòrum
de reflexió, estudi i propostes amb l’objectiu de posar
en valor a la dona professional, emprenedora i
empresària en el món econòmic actual.
L’Observatori aglutina totes les actuacions que
realitzem en matèria d’informació, assessorament i
promoció econòmica per a les emprenedores,
empresàries, directives i professionals.

Nuria Basi

Presidenta BASI,
SA

Basi Group és el major i millor expert distribuïdor de
moda de la península Ibèrica, amb més de 450
persones treballadores i 15.000 metres quadrats
d’instal·lacions.

Yolanda Bravo

Esmorzar de treball Alcaldessa de Barcelona

http://womupgroup.com

http://www.donaempresaec
onomia.org/

www.basi.es/
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Rosa Clarà

Al 1995 neix el grup Rosa Clará amb un nou concepte
d’empresa moderna. Des de llavors l’empresa ha
experimentat un creixement exponencial multiplicant
Fundadora i
presidenta de ROSA any rere any la seva presència al món a través de
botigues exclusives i clients multimarca. Ha estat un
CLARÀ Núvies
revulsiu al sector donant prioritat als conceptes de
moda, disseny i qualitat en totes les seves col·leccions.

Aurélie Salvaire

Fundadora
Shiftbalance

Shiftbalance és un centre de pensament i d’acció
sobre la necessitat d’una societat més equilibrada. Es
tracta d’una plataforma d’activisme positiu envers el
feminisme i igualtat de gènere.

http://www.shiftbalance.org
/story/

Directora àrea
clients públics de
SUARA
COOPERATIVA

Amb més de 3.000 professionals, donen resposta a les
necessitats d’atenció, suport, assistència i educació
d’infants i joves; de famílies; de persones que
requereixen algun tipus de suport per a ser més
autònomes; de persones que volen entrar en el mercat
laboral o tenen com a objectiu millorar
professionalment; de persones que necessiten suport
davant situacions de crisi.

www.suara.coop/es/

Elisenda Xifre

Esmorzar de treball Alcaldessa de Barcelona

http://www.rosaclara.es/ /
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Àngels Guiteras

Gerent. ABD
(Associació
Benestar i
Desenvolupament)

Desenvolupem més de 65 serveis i programes que
donen resposta a tots aquells processos que generen
situacions de vulnerabilitat o d'exclusió social. Es
dediquen a l'atenció de les persones en les seves
trajectòries vitals, prevenint situacions de fragilitat
social i atenent les seves necessitats i les del seu
entorn més pròxim.

http://abd-ong.org/ca/

Immaculada Pinar

Codirectora.
FUNDACIÓ JOIA

La Fundació Joia és una entitat sense afany de lucre
que treballa cada dia per motivar, definir i donar a
conèixer les capacitats de les persones afectades per
trastorns de salut mental.

http://fundaciojoia.org/ca

El Centre Internacional de Treball i Família (ICWF) té
com a missió promoure la Responsabilitat Familiar
Corporativa (RFC) a les empreses, amb la finalitat
d’impulsar el lideratge, la cultura i les polítiques de
conciliació i flexibilitat que faciliten la integració de la
vida laboral, familiar i personal dels seus treballadors i
traballadores.

http://blog.iese.edu/nuriachi
nchilla/

Núria Chinchilla

Esmorzar de treball Alcaldessa de Barcelona

Directora del
Centro
Internacional
Trabajo y Familia
de IESE
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Directora General
Amat immobiliaris

Empresa familiar de 3ª generació del sector
immobiliari. Amat es dedica a la venda i lloguer de
cases, pisos, locals, oficines, terrenys... amb la millor
localització, comoditats i amb la millor atenció
personalitzada. L’expansió de l’empresa ha estat en
mans de les dones.

http://www.amatimmobiliari
s.com/w/es/

Adriana Casademont

Presidenta
Casademont

Casademont és una història d’èxit familiar: des de
l’origen – en un petit obrador de Girona on Jaume
Casademont i la seva família elaborava fuets de gran
qualitat – fins convertir-nos en una companyia líder en
l’elaboració de fuet i xarcuteria, una de les primeres
empreses en fer arribar de forma generalitzada el
producte artesà a les llars.

http://www.casademont.co
m/

Dolors Poblet

Manpower és el líder mundial en solucions de treball
temporal i selecció. La combinació del nostre abast
global i experiència local ajuda a les persones a
Directora de Sector
potenciar la seva carrera Professional en qualsevol
Público de
moment de la seva vida laboral. Connectant
Manpower
candidats/es i empreses aportem, a organitzacions de
totes les mides, solucions de valor afegit que milloren
la flexibilitat i agilitzen els seus negocis.

Immaculada Amat

Esmorzar de treball Alcaldessa de Barcelona

www.manpower.es
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Sònia Corrochano

Gemma Garcia

Fina Rubio

Esmorzar de treball Alcaldessa de Barcelona

Directora
Aeroport de
Barcelona

Directora General
Delta SCCL.
Membre consell
rector FCTC

Presidenta
Dones Directives i
Professionals de
l’Acció Social

L’aeroport de Barcelona El Prat, qualificat com el més
ben connectat amb Europa, és clau en el procés
d’internacionalització i per l'economia del territori. És
un dels aeroports d'Europa amb més creixement: en el
període 2005-2015 ha doblat el nombre de passatgers
intercontinentals (de 2,2 milions el 2005 fins a 5,6
milions el 2015) i també el nombre de rutes
intercontinentals (de les 17 existents el 2005 fins a les
34 rutes operatives el 2015). Sònia Corrochano dirigeix
l’aeroport de Barcelona des de 2012
Es constitueix al gener de 1999 com a Cooperativa de
Treball Associat d’Iniciativa Social sense afany de
lucre. DELTA SCCL és una empresa especialitzada en
infància i família, amb múltiples serveis actius i altres
projectats, amb una trajectòria professional de més de
15 anys.

La xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció
Social és un espai impulsat per ECAS (Federació
d’Entitats Catalanes d’Acció Social) amb l’objectiu de
potenciar la presència i la visibilitat de les dones en les
organitzacions del tercer sector social.

http://www.aena.es/es/aero
puerto-barcelona/

http://delta.coop/

https://donesdirectives.wor
dpress.com/
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Carlota Pi

Montserrat Font

Elena Pujol

Esmorzar de treball Alcaldessa de Barcelona

Cofundadora
Hola Luz

Fundació APIPACAM

Assessora
diplomàcia pública
Consolat General
EEUU a Barcelona

És la primera comercialitzadora elèctrica online del
mercat espanyol. La seva filosofia, basada en una
atenció propera, àgil i senzilla, ofereix un servei
transparen i de qualitat als clients. Comercialitzen
energia elèctrica en tot el territori nacional per a
clients domèstics i PIMEs amb un o varis punts de
subministrament, a més de serveis de representació de
plantes productores d’energia en règim especial
(energia verda, cogenaració ...).

https://www.holaluz.com

La Fundació Apip-Acam respon a la voluntat cívica de
compromís amb la gent, de donar suport a les persones
i famílies en situacions de necessitat, de manca de
mitjans econòmics i/o dependència física o
http://fundacioapipacam.org
intel·lectual, procurant la continuïtat dels tractaments,
de les metodologies i les avaluacions, per tal de
col·laborar amb la capacitació, el foment de
l’assertivitat, l’empoderament de les persones i la
recuperació de llurs xarxes socials
Fundat l’any 1797, és un dels més antics del món.
L’any 1997 es va celebrar el bicentenari del Consolat
General dels EE.UU. a Barcelona: 200 anys de servei a
EE.UU i a Catalunya.
La Secció de Diplomàcia Pública té com a objectiu el
foment del coneixement de la cultura, la societat i
política dels EE.UU.

https://spanish.barcelona.u
sconsulate.gov/es/consulad
o/secciones/prensa.html
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Membre Junta
Permanent
Anna Fernández Montes
Xarxa Economia
Solidària

Esmorzar de treball Alcaldessa de Barcelona

Organització de segon grau composta per més de 185
organitzacions sòcies, que representen més de 3.500
persones. L’objectiu prioritari de la XES és la
transformació social a través de la promoció de
l’Economia Solidària, tant des d’una vessant pràctica
com des de la incidència sociopolítica, l'articulació
territorial i l'enfortiment de les iniciatives
socioempresarials i comunitàries.

http://www.xes.cat/
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