
 

 

 

LES EMPRESÀRIES JUDITH VIADER, DE FRIT RAVICH, 

I IMMACULADA AMAT, D’AMAT IMMOBILIARIS, 

GUARDONADES AMB ELS PREMIS IWEC 2013 

 

 La setena edició dels guardons reconeixerà la trajectòria de 26 empresàries 

de 12 països, amb l’assistència de més de 150 empresàries i altes executives 

d’arreu del món. 

 

 La cerimònia de lliurament de premis tindrà lloc el proper 12 de novembre a la 

Cambra de Comerç de Lima. 

 
 Les premiades de 2012 facturen un total de 4 bilions de dòlars i ocupen 

27.000 persones. 

 
 

Barcelona, 7 de novembre de 2013 

 

Del 10 al 13 de novembre, Lima (Perú) acollirà la setena edició de la Conferència 

IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge), una xarxa mundial 

d’empresàries d’èxit, que cooperen entre elles per impulsar les seves iniciatives 

empresarials en els mercats mundials.  

 

Com en altres edicions, es premiarà la trajectòria d’una vintena d’empresàries d’arreu 

del món. En concret, aquest any, els premis IWEC seran per a 26 empresàries de 12 

països. Les premiades de l’anterior edició facturen un total de 4 bilions de dòlars i 

ocupen 27.000 persones.  

 

Enguany, les guardonades són les empresàries catalanes Judith Viader, de Frit Ravich; 

i Immaculada Amat, d’Amat Immobiliaris. Les empresàries guardonades han estat 

felicitades personalment per Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de 

Barcelona, entitat impulsora d'IWEC, i Joan Maria Nin, conseller delegat de CaixaBank, 

patrocinadora de la iniciativa juntament amb l’ IESE. 

 

Immaculada Amat és directora general d’Amat Immobiliaris.  

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona; Programa de Direcció General 

d’Empreses per EADA; Agent de la Propietat Immobiliària i Administradora de Finques.  

Pertany al Cercle d’Economia, al Patronat de la Fundació EADA, al Patronat de 

FemCat i a FIDEM. 

Amat Immobiliaris va facturar gairebé 3,5 milions d’euros el 2012 i, en l’ àrea de negoci 

patrimonial, administra 4.050 apartaments en lloguer i 13.168 apartaments en 

comunitats. 



 

 

 

 

Judith Viader és directora general de Frit Ravich. 

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empresa i MBA intensificació en màrqueting 

per ESADE. 

L’any 2011 va ser guardonada amb el Premi a la Comercialització que atorga la 

Fundació Internacional de la Dona Emprenedora i la Cambra de Comerç de Barcelona, 

que reconeix la contribució d’emprenedores catalanes com a generadores d’ocupació i 

riquesa i el seu esperit empresarial, el sentit de la innovació i el compromís amb la 

societat per la igualtat. 

Frit Ravich va facturar 150 milions d’euros el 2012 i té una plantilla mitjana de 720 

persones. 

 

 

IWEC 2013 

 

La Conferència IWEC començarà el dia 10 de novembre a les 19h amb una 

benvinguda a càrrec de Raúl Carmona, delegat de CaixaBank per Amèrica Llatina i 

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

 

El dilluns 11 de novembre continuarà amb la participació, entre d’altres, de la  

presidenta de la Cambra de Comerç de Manhattan, Nancy Ploeger; la presidenta de 

l’Associació peruana d’Hidrocarburs, Beatriz Merino; i la representant a Perú de la 

Comissió de la dona de les Nacions Unides i fundadora de Santa Natura, Jeanette 

Enmanuel. 

 

El tercer dia de la conferència tindrà lloc a la Cambra de Comerç de Lima, amb la 

intervenció, entre d’altres, del professor d’economia de l’IESE Business School, 

Antonio Argandoña; Anni Bodington, membre del Consell de la Cambra de Comerç 

de Cape Town; i Núria Basi, empresària i premiada en una de les edicions IWEC.  

 

 

Què és l’IWEC? 

IWEC és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona, en col·laboració amb la 

Cambra de Comerç de Manhattan i FICCI FLO (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 CaixaBank i de l’escola de negocis IESE 

Business School, que concedeix dues beques 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. La 

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 

Tel. 934 169 474 

premsa@cambrabcn.org 
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