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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El dia 4 d'octubre de 2022 l'Ajuntament de Sant Just Desvern, com a subseu del 6è Congrés de 

les Dones del Baix Llobregat, ha organitzat una jornada de treball que s'ha emmarcat en la 

comissió del Congrés Dones en el treball del futur. 

La jornada ha estat de 10 a 12 h a l'edifici de Les Escoles de Sant Just Desvern i s’ha desenvolupat 

en un format de tertúlia-cafè. S’ha iniciat amb una presentació institucional que ha comptat amb la 

participació de la regidora Polítiques de Gènere i Igualtat de Sant Just Desvern, Alicia Murciano i 

la consellera de Feminismes, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere, Vicky Castellanos.  

La sessió ha estat conduïda per Blanca Moreno, sociòloga i directora de la Consultoria MiT, 

experta en projectes d'innovació en gènere. 

En la primera part de la jornada, es va fer una introducció amb algunes dades rellevants de 

l’Observatori OCBL Feminismes del Consell Comarcal del Baix Llobregat al voltant de la bretxa de 

gènere a l'emprenedoria, les dificultats que travessen les dones quan volen accedir al món 

empresarial i el sostre de vidre. Seguidament el debat ja es va centrar al voltant de l’emprenedoria 

femenina versus emprenedoria feminista, els reptes com a dones i els encerts.  

Posteriorment es va donar pas a la participació de quatre dones emprenedores i empresàries del 

municipi per compartir les seves experiències.  

De manera concreta, l'Anna Poveda de Foodis Sant Just, ha assenyalat els reptes del seu primer 

any com a dona emprenedora. La Margarita Kelso, emprenedora digital de BCN Lab de Aromas, 

ha explicat la seva experiència en donar-se a conèixer a l'univers de les xarxes i l'Internet sense 

un local físic. Per altra banda, l'Andrea Bueno, emprenedora potencial, ha detallat, quines han 

estat les seves dificultats i entrebancs en el procés i la seva il·lusió d'emprendre. I, finalment, la 

Pepa Casanys de Pepa Moda Dona ha narrat el seu llarg recorregut al capdavant del negoci i el 

que ella anomena com “l’art de l'adaptació”.  

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

L'objectiu de l'activitat ha estat generar un debat entorn dels reptes i encerts de l'emprenedoria 

feminista i sobre la importància d'incorporar la perspectiva de gènere en els projectes 

d'emprenedoria i en les organitzacions. 

Els objectius específics eren: 

- Reflexionar sobre les bretxes de gènere en el món de l'emprenedoria. 

- Visibilitzar les dificultats i/o oportunitats que es troben les dones emprenedores. 

- Reflexionar sobre els reptes de les noves formes de treball emergents. 

- Reivindicar l'emprenedoria des d'una mirada feminista. 

 



 

NOMBRE DE PERSONES QUE HAN PARTICIPAT 

Un total de 16 dones emprenedores van participar presencialment en el debat i tertúlia-cafè. La 

majoria de les dones assistents eren sòcies de Dona i Empresa Sant Just, una entitat que té com 

a objectiu empoderar la dona treballadora i acompanyar les que es plantegen crear un negoci. 

 

CONCLUSIONS 

Tot i que el nombre de dones emprenedores ha augmentat en els darrers anys, encara continua 

existint una notable bretxa de gènere en el món de l'emprenedoria. 

Reflexionar sobre noves orientacions amb vistes d’impulsar l'emprenedoria femenina és un dels 

grans reptes i objectius per al feminisme. Fomentar l'emprenedoria és crucial per diverses raons, 

la principal és l'eliminació de la desigualtat de gènere i la generació d'igualtat d'oportunitats entre 

homes i dones. És a dir, el desenvolupament de l'emprenedoria femenina no només és important 

per a la societat i el mercat en conjunt, sinó també summament beneficiós perquè, en reduir les 

diferències de gènere, tindrem una societat més igualitària i plural en idees, negocis i oportunitats. 

A més, l'emprenedoria femenina té característiques diferencials i beneficioses respecte al model 

masculí, tradicionalment jeràrquic. Les dones són més propenses a creuar els límits i paràmetres 

establerts i garantir una estabilitat més gran i un millor procés democràtic. Com es demostra en 

diversos estudis, les dones en llocs de poder tenen característiques específiques que afavoreixen 

les organitzacions. A més, quan es tracta de lideratge femení, també és consideren altres tipus de 

diversitats al lloc de treball. És a dir, dones que pertanyen a diversos grups socials, sexuals o de 

gènere o ètnics. 

Hi ha una sèrie de factors, vinculats al funcionament del mercat laboral i arrelats al sistema 

patriarcal, que contribueixen en la perpetuació d'aquesta bretxa de gènere en l'emprenedoria 

femenina.  

A la jornada, les dones participants han identificat que, per una banda, la segmentació per gènere 

en empreses i indústries influeix en la percepció de qui suposadament ha d'ocupar llocs de 

lideratge, de manera que, les dones tenen menys de probabilitats d'ocupar llocs d'alta direcció. 

Per altra banda, han identificat els factors culturals patriarcals que dicten com homes i dones s'han 

de comportar i condicionen les seves trajectòries professionals i els llocs que ocupen a la societat. 

Un altre repte el qual les dones emprenedores han incidit ha estat el finançament. En el complex i 

vast món dels negocis, identificar les eines per finançar un projecte pot descoratjar en un inici. 

Segons les ponents i les participants de la jornada, establir aliances i sinergies amb altres dones 

o amb entitats de dones és clau per poder resoldre dubtes en relació amb el finançament d'un 

projecte o d'un negoci, i també per establir eines de suport i d'unió de manera conjunta. 

 



 

Respecte a la voluntat d'emprendre un negoci, les participants han destacat la necessitat de tenir 

il·lusió i la importància de reinventar-se en un context com l'actual, on el mercat laboral està en 

constant canvi i les noves tecnologies cada vegada tenen un paper més important.  

Els negocis i els projectes connectats al món digital tenen més probabilitats de tenir èxit que les 

que no inverteixen en tecnologia. La transformació digital és una realitat i, a través d'ella, és 

possible augmentar els resultats d’un negoci. A banda, estar actualitzades constantment en les 

tendències del mercat, finances, gestió i emprenedoria és una manera d'assegurar que el negoci 

prosperi i pugui brindar un bon servei per a les persones. 

 


