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L'Ajuntament organitza unes jornades sobre la 
promoció de la Igualtat d'oportunitats i gestió del 
talent femení   
 
 
» L’Ajuntament de Barcelona i la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya 

organitzen el fòrum Fem.Talent per analitzar, debatre i aportar noves idees en la 
promoció de la igualtat d’oportunitats i la gestió del talent femení a l’Economia del 
Coneixement 

 
La ciutat de Barcelona va acollir el passat 22 de febrer el fòrum Fem.Talent, una iniciativa de 
l’Ajuntament de Barcelona, a través de la regidoria de Dona i Drets Civils i de la Xarxa de Parcs 
Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) que promou la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones i la gestió del talent femení. La inauguració del fòrum va anar a acàrrec de la 
regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, la tinent d’alcalde d’Economia, Empresa i 
Ocupació, Sònia Recasens, la Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega i 
del president de la XPCAT, Josep Miquel Piqué. 
 
Aquesta segona edició, va tenir lloc a l’Edifici Media-TIC de Barcelona (c/ Roc Boronat 117) i va 
aplegar més de 300 persones,  entre elles emprenedores, empresàries i associacions de dones 
professionals. 
 
La data va coincidir amb l’Equal Pay Day, el Dia contra la Desigualtat Salarial per raó de 
gènere. Una data variable segons cada país que simbolitza els dies que les dones han de 
treballar de més per guanyar el mateix que els homes durant l’any anterior. La celebració del 
fem.talent pretén conscienciar sobre aquesta problemàtica i vetllar perquè la diferència salarial 
entre homes i dones disminueixi. 
La jornada va estar  formada per taules de debat i ponències on es van exposar casos d’èxit 
empresarial i es va fomentar el networking. Al finalitzar l’acte es van lliurar els guardons 
fem.talent que distingeixen persones i empreses amb valors d’igualtat d’oportunitats en 
diverses categories. 
 
La regidora Francina Vila i el Conseller Felip Puig van lliurar els premis i van cloure la jornada. 
 


