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Francina Vila assegura que les polítiques de promoció 
de les dones són una necessitat per al creixement 
econòmic i per al progrés de la nostra societat 
 
»  La regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila,  ha assistit aquest matí a la 

presentació de l’estudi sobre el perfil directiu de les empreses i la presència de les 
dones en els consells d’administració realitzat per l’Observatori Dona, Empresa i 
Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barcelona 

» L’estudi certifica que per assolir l’equilibri de gènere en les gran empreses catalanes 
s’haurien d’incorporar 865 dones en els consells d’administració de les empreses 
 

Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, ha assistit aquest 
matí a la presentació de l’estudi  “Les competències del futur. Les dones i el nou perfil directiu 
de les empreses”, realitzat per l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de 
Comerç, amb la col•laboració de l’Ajuntament de Barcelona, acompanyada de Miquel Valls, 
President de la Cambra de Comerç, Núria Lao i Anna Mercadé, Presidenta i Directora de 
l’Observatori Dona, Empresa i Economia respectivament. 
 
Aquest estudi afirma que s’haurien d’incorporar 865 dones més en els consells d’administració 
de les grans empreses catalanes per assolir l’equilibri de gènere (40%) que recomana el Codi 
de Bon Govern de les empreses cotitzades (2006) i la Llei d’Igualtat (2007) per a les empreses 
que tinguin més de 250 treballadors o facturin més de 22,8 milions d’euros (un total de 611). En 
el cas de les empreses de 50 a 250 treballadors, caldria 2.720 dones més per assolir aquest 
40%. 
 
Francina Vila ha senyalat que aquest estudi treballa en la línia de les qüestions que està 
abordant la regidoria de Dona i Drets Civils i “comparteix la mateixa visió de la necessitat 
d’aportacions realistes i pragmàtiques per aturar la pèrdua de talent femení”. Vila ha 
recordat en aquest sentit que la regidoria de Dona i Drets Civils, i dins del Pla Municipal per a la 
Igualtat d'Oportunitats Real i Efectiva entre Homes i Dones, té com a objectiu principal impulsar 
l'accés de les dones al món laboral i professional en igualtat de tracte i oportunitats que els 
homes, fomentant l'emprenedoria, l'autoocupació i noves formes d'organització del treball. 
Entre les accions per portar a terme aquest objectiu, es donarà suport a les dones que ocupen 
càrrecs directius i promoure que les dones tinguin presència en càrrecs de responsabilitat per 
evitar la pèrdua de talent femení. La regidora ha remarcat que “la societat té avui en dia la 
generació de dones més ben formades de la història, i aquest fet no s’està traduint en la 
seva posició en els càrrecs de responsabilitat. Hem de promoure polítiques de promoció 
de les dones ja que aquestes són necessàries per al creixement econòmic i per al 
progrés de la nostra societat”. 
 
Les empreses que tenen presència femenina en els consells experimenten menys risc de 
solvència comercial que aquelles empreses que no compten amb cap dona. El 36% de les 
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empreses que no la tenen assumeixen un risc elevat, mentre que quan hi hagi alguna dona en 
el consell la probabilitat que l’empresa assumeixi un risc elevat baixa al 31%. Aquesta 
diferència també té a veure amb els sectors d’activitat on la dona és més present. 
 


