
 

 

NEIX LA FUNDACIÓ IWEC PER AJUDAR  

A DONES EMPRENEDORES D’ARREU DEL MÓN 
 

 

 Miquel Valls destaca que “dones al capdavant de negocis d’èxit ajudaran 

d’altres que comencen a expandir-se internacionalment”.  

 

 Joan Maria Nin s’ha mostrat convençut que se superarà la situació actual i ha 

dit que “s’han pres decisions en la bona direcció”. 

 
  

Barcelona, 30 d’octubre de 2012 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona ha estat avui l’escenari de la presentació de la 

Fundació IWEC, que té com a objectiu ajudar a dones emprenedores que inicien els 

seus negocis a expandir-se internacionalment.  

 

La presentació de la Fundació s’ha fet en el marc de la sisena edició de la Conferència 

IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge), que aquests dies se celebra 

a Barcelona i en la que han participat 150 empresàries d’èxit d’arreu del món, de les 

quals 24 han estat guardonades per les seves iniciatives. 

 

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha explicat que la 

Fundació tindrà la seu a Manhattan (Estats Units) i es basarà en el concepte del 

mentoring, “a través del qual dones que estan al capdavant de negocis d’èxit ajudaran 

d’altres que comencen a créixer fora de les seves fronteres”. 

 

Per assolir-ho, la Fundació compta amb el suport de guanyadores d’anteriors edicions 

de l’IWEC que jugaran un paper important en el programa Somnis sense fronteres 

ajudant, en col·laboració amb CaixaBank i IESE, a joves emprenedores dels cinc 

continents, a través de la educació i l’accés als mercats globals. 

 

“D’aquesta manera, se cerca també prolongar el compromís de les anteriors 

guanyadores amb el programa mitjançant la seva participació en la identificació i 

conscienciació d’un grup de possibles integrants de l’IWEC”, ha explicat Valls.  

 

De la seva banda, el vicepresident i conseller delegat de CaixaBank, Joan Maria Nin, 

ha defensat un model de lideratge per sortir de la crisi basat en el talent, la gestió del 

temps, la bona execució i la comunicació per tal d’aconseguir una estratègia de 

creixement sostenible a llarg termini. Nin ha declarat que és l’únic camí per recuperar la 

confiança perduda i tornar al camí del creixement. D’altra banda, Nin ha descrit la 



 
relació actual entre el sistema bancari i el deute país com un “cercle viciós” del qual 

encara no hem sortit però s’ha mostrat convençut que en sortirem: “S’han pres moltes 

decisions , alguna de les quals doloroses, però totes en la bona direcció”.  

 

 

Premis IWEC 2012 

 

Aquest vespre hi haurà la cerimònia d’entrega dels Premis IWEC, que aquest any 

reconeixerà la trajectòria de 24 empresàries de 10 països. Les premiades facturen un 

total de 4.000 milions de dòlars i ocupen 17.300 persones. Les guardonades 

espanyoles són Mar Raventós, de Codorníu; Susana Monje, del Grupo Essentium i 

Chelo Tonijuan, de Companyia General Càrnia.  

 

A la cerimònia d’entrega hi assistirà la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria 

de Gispert; la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega; l’alcalde de Barcelona, 

Xavier Trias; el president de la Cambra, Miquel Valls; el vicepresident i conseller 

delegat de la “la Caixa”, Joan Ma. Nin; el director general adjunt de l’IESE, Josep 

Valor, i l’ambaixadora i presidenta d’IWEC, Ruth A. Davis.  

 

L’IWEC es clourà demà 31 d’octubre a la Casa Llotja amb les intervencions, entre 

d’altres, del conseller delegat regional dels Estats Units, Robert Jones i l’ambaixadora 

de Sud-Àfrica, Fikile Magubane. 

 

Mar Raventós és presidenta del Grup Codorníu i vicepresidenta de l’Institut del Cava. 

És PADE per l’IESE Business School i llicenciada en Filosofia i Lletres i en Ciències 

Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.  

 

Susana Monje és directora general d’Essentium Grupo. L’activitat del Grup s’executa 

principalment a través d’Assignia Infraestructuras, d’on és presidenta executiva i 

Consellera. Monje és llicenciada en Administració d’Empreses i diplomada en Ciències 

Empresarials per la Universitat de Barcelona. És membre de la junta directiva i 

tresorera del Futbol Club Barcelona.  

 

Chelo Tonijuan és consellera delegada de Carnes Tonijuan i de Companyia General 

Càrnia. També ocupa la direcció general i n’és consellera delegada d’Unitat Càrnia i 

administradora de Frescabarna. És llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, 

diplomada en Comerç Exterior i PADE per l’IESE.  

 

 

 

 

 

 



 
Què és l’IWEC? 

 

L’IWEC és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona, en col•laboració amb 

la Cambra de Comerç de Manhattan i la Confederació de Cambres de Comerç i 

Indústria Índies, amb el suport de la Cambra de Comerç de Ciutat del Cap i el 

Departament d’Estat dels Estats Units.  

 

L’IWEC compta també amb el patrocini de “La Caixa” i de l’escola de negocis IESE 

Business School, que concedeix dues beques de més de 50.000 euros cadascuna a 

dues de les empresàries premiades (Advanced management Program Barcelona). 

 

La primera edició dels premis es va celebrar a Barcelona el mes de febrer de 2007. Li 

van seguir edicions a Nova York, Nova Delhi i Ciutat del Cap. Núria Basi (Armand 

Basi), Nani Marquina (Nani Marquina Disseny), María del Pino Velázquez (Unísono), 

Cristina Castañer, de les sabateries Castañer, Rosa Oriol, de la joieria Tous, Carme 

Ruscalleda, del Restaurant Sant Pau, Rosa Mª Esteva (Grup Tragaluz) i Carmen Mur 

(Manpower) són algunes de les premiades d’aquestes edicions.  

 

 

Per a més informació 

Gabinet de Premsa de la Cambra de Comerç de Barcelona 
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