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La Cambra de Barcelona i FGC reforcen 
la seva aliança per promoure polítiques 
d’igualtat de gènere 
 

 
• S’afegeix una nova addenda al conveni signat el 2018 per al 

desenvolupament de les activitats i les funcions de l’Observatori 
Dona, Empresa i Economia (ODEE) 
 

• La Cambra i FGC articularan una sèrie d’accions per visibilitzar el 
talent femení i augmentar la presència de dones als llocs de presa de 
decisió al món de l’empresa 
 

 

La Cambra de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han 
signat aquest divendres una addenda al conveni de col·laboració aprovat el 2018 
per al desenvolupament de les activitats i les funcions de l’Observatori Dona, 
Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra. Amb aquesta entesa, la corporació i 
l’empresa pública reforcen la seva aliança per promoure polítiques d’igualtat de 
gènere al món de l’empresa. 
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Durant els propers mesos, la Cambra de Barcelona i FGC articularan una sèrie 
d’accions amb l’objectiu de visibilitzar el talent femení i augmentar la presència de 
dones als llocs de presa de decisió. La Cambra, a més de donar suport a la seva 
execució, recollirà dades per incorporar-les a les seves bases de dades i difondre 
activitats que dugui a terme l’ODEE. En concret, l’addenda signada aquest 
divendres inclou tres grans accions per desenvolupar els objectius del conveni: 
 

• Seguir promovent la Plataforma de Base de Dades de Conselleres i 
Directives: la Cambra hi afegirà una llista de professionals d’FGC i 
organitzarà tallers orientats a l’apoderament, l’assoliment de competències 
i la posta en valor del seu talent. Per la seva banda, l’empresa pública 
promourà l’ús d’aquesta plataforma impulsada per l’ODEE. 
 

• “Dona, puja al tren de la igualtat”: la Cambra i FGC col·laboraran en 
aquesta iniciativa per visualitzar el talent femení a nivell directiu. Un tren 
especial de la línia Llobregat-Anoia recorrerà el trajecte d’anada i tornada 
des de l’estació de Plaça Espanya fins a Igualada i es prepararà un dels 
cotxes per acollir-hi les dones participants en el marc d’una sessió per tal 
de promoure la plataforma de dones directives i conselleres. En el marc 
d’aquesta campanya, la Cambra també realitzarà un taller sobre l’ODEE i la 
situació de la dona. 

 

• Trobada de dones d’FGC: una jornada de reflexió i treball col·laboratiu 
amb professionals de l’empresa pública que té l’objectiu de crear una xarxa 
d’intercanvi i suport per al desenvolupament professional del talent femení. 
L’ODEE organitzarà la iniciativa, que comptarà amb la seva directora, Anna 
Mercadé. 

 
L’acord ha estat signat pel president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, i 
el president de FGC, Ricard Font, i tindrà vigència fins el 31 de desembre de 
2021. 
 
Més d’una dècada treballant per la igualtat de gènere 
 
La Cambra de Comerç de Barcelona va crear l’any 2008 l’Observatori Dona, 
Empresa i Economia com a instrument de reflexió, estudi i actuació, amb l’objectiu 
de posar en valor la dona professional, emprenedora i empresària en el món 
econòmic actual i corregir així els desequilibris de gènere. La investigació 
d’aquests darrers anys converteix l’Observatori en un ens pioner en la identificació 
d’indicadors bàsics de recerca per investigar la situació de la dona en el món 
empresarial. 
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