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Francina Vila dona la benvinguda a les ponents del primer 
TEDxBCNWomen  

 

 

La regidora de Dona i Drets Civils ha donat la benvinguda a les ponents del primer TED 

dedicat a l'emprenedoria social femenina i la promoció del talent de les dones que es 

celebrarà demà a la nostra ciutat

La regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, ha rebut aquest matí a l’Ajuntament de Barcelona a les 

representants i ponents del primer TED Barcelona Women. El TED  (Tecnologia, Entreteniment i Diseny) és 

una ONG sorgida fa més de 30 anys que es dedica a la propagació d’idees innovadores per tot el món. 

 

El TED Barcelona Women es celebrarà demà dissabte de 9 a 18:00 hores a l’Espai Francesca Bonnemaison 

(Sant Pere Més Baix, 7). Aquest és un acte per a dones i homes, empresaris socials, i activistes que 

treballen en el camp de la potenciació de l’emprenedoria social femenina i la promoció del talent  de les 

dones. 

 

Francina Vila ha volgut destacar que Barcelona és una ciutat que aposta per la igualtat i la no discriminació 

en tots els àmbits, però especialment en el de les dones, per això,  ha dit Vila,  “és molt important la 

participació de les dones en actes com el d’avui, que ens posa en contacte amb la realitat d’altres dones de 

la resta del món i que ens permet cooperar i mostrar el nostre talent i la nostra capacitat”. 

 

“Des de l’Ajuntament de Barcelona”, ha dit Vila, “apostem  per la promoció de l’ocupació femenina, 

sobretot en el context de crisi actual. En aquest sentit hem impulsant el Pla Municipal per a la igualtat 

d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes, on un dels eixos és fomentar i donar suport a les dones 

emprenedores i amb talent de la nostra ciutat.” 

 

La regidora de Dona i Drets Civils ha remarcat que “les dones volem crear el nostre propi projecte, la 

nostra pròpia empresa, pels mateixos motius que els homes: el desig d’independència, el repte de tenir un 

negoci propi i  la possibilitat de guanyar-se millor la vida”. 
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