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L’IWEC 2022 premia a l’empresària badalonina Sílvia Canela 

Viñas i la seva empresa internacional de fabricació d’eines 

 

• Dels 41 premis que s’han atorgat durant la celebració anual que reconeix la trajectòria 

d’empresàries d’èxit internacionals, cinc guardons s’han repartit pel conjunt de l’Estat: 

Sílvia Canela Viñas (Eines Canela), Maite Gasso Casademunt (Lola Casedemunt), Elena 

Betes Novoa (Rastreator) i Miriam Fuertes Quintanilla (Grupo Fuertes) . 

• L’IWEC 2022 s’ha centrat en el poder que tenen les dones per transformar l’ADN del 

teixit empresarial mundial, focalitzant-se en la digitalització postpandèmia i en 

l’emergència climàtica.  

Barcelona, 17 de novembre del 2022.-  L’empresària Sílvia Canela Viñas, copropietària d’Eines Canela (Badalona) 

i membre de la Cambra del Barcelonès Nord, és una de les guanyadores dels Premis IWEC 2022. Aquests 

guardons s’han repartit en motiu de la 15a gala que celebra el The International Women’s Entrepreneurial 

Challenge Foundation (IWEC) anualment. Enguany el congrés s’ha portat a terme a Madrid en el campus de 

l'IESE Business School, de la mà de la Cambra de Comerç de Barcelona, CaixaBank i la Cambra de Comerç 

d’Espanya. 

Durant l’esdeveniment, que ha transcorregut del 13 al 15 de novembre, s’ha fet entrega dels Premis IWEC 2022 

que reten homenatge els èxits significatius de 41 dones empresàries de tots els racons del món, així com també 

s’han organitzat ponències i sessions de networking entre les assistentes. Cinc d’aquests guardons s’han repartit 

pel conjunt del territori: Sílvia Canela Viñas (Eines Canela), Maite Gasso Casademunt (Lola Casedemunt), Elena 

Betes Novoa (Rastreator) i Miriam Fuertes Quintanilla (Grupo Fuertes).  

‘Connectar les dones empresàries globalment: El poder de transformació de les dones en les empreses’. Sota 

aquest títol,  la celebració s’ha centrat a proporcionar informació i ponències sobre aspectes fonamentals per 

garantir el creixement dels negocis impulsats per dones en el marc del context econòmic mundial. Sobretot s’ha 

posat el focus en les oportunitats i reptes que han nascut després de la pandèmia, pel que fa a la digitalització 

i la sostenibilitat. Tal com indica la presidenta de l’IWEC dels Estats Units, Ruth A. Davis, es tracta d’una “fita 

meravellosa” que des dels seus inicis ha permès “reconèixer la feina de més de 500 dones que lideren empreses 

d'èxit”. A més, Davis recorda que el congrés permet establir connexions internacionals i obrir-se a nous mercats.  

Concretament, el Premi IWEC 2022, entregat per la Cambra de Comerç de Barcelona, ha reconegut la trajectòria 

de l’empresària catalana, Sílvia Canela Viñas. Ella va començar a treballar en el negoci metal·lúrgic de la seva 

família mentre anava a l'escola i ara és l’executiva d’una empresa basada en la fabricació d’eines, que té 

presència als cinc continents del món i filials a Portugal, Alemanya, USA, Xile i Malàisia.  

La Fundació IWEC, una xarxa de dones empresàries referents  

La Fundació IWEC és una organització internacional d'apoderament econòmic amb seu a Nova York, formada el 

2007 amb l'ajuda del Departament dels Estats Units. Entre els seus fundadors figuren la Cambra de Comerç de 

Barcelona, la Cambra de Comerç de Manhattan (MCC), la Cambra FICCI/FLO a Nova Delhi.  
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La missió de l'IWEC és desenvolupar una xarxa de negoci global per a dones empresàries d'èxit, ajudant-les a 

obtenir i expandir l'accés als mercats internacionals mitjançant la creació d'una plataforma on intercanviar 

coneixements i  experiència,  i promoure el diàleg entre dones empresàries i líders empresarials de tot el món. 

 

 

 

 

 

 


