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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès organitza demà la primera edició del Simpòsium
Dona i Indústria
Més d’un centenar d’empreses participen en l’esdeveniment, que descobreix les dones
que revolucionen aquest àmbit

Més de cent empreses participen demà al Simpòsium Dona i Indústria que tindrà lloc al
Barcelona Moda Centre. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, des del Servei d’empresa, i
IQS Tech Factory, el centre d’emprenedoria d’IQS i primera acceleradora d’startups
industrials d’Espanya, han organitzat aquesta primera edició del Simpòsium. Segons el
tinent d’Alcaldia d’Hisenda pública i Economia Local, Àlex Brossa, “aquest esdeveniment
referencia el municipi no només a la comarca, sinó al país. El Vallès és el primer pol industrial
del sud d’Europa i iniciatives com el Simpòsium potencien aquest fet”.
Es tracta d’un esdeveniment únic que té com a objectiu descobrir els casos d’èxit de dones
que estan transformant el futur i la innovació industrial amb les seves idees i
lideratge.Segons que manifesta l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “hem coincidit a organitzar
un esdeveniment focalitzat en la dona. Per això vam sumar esforços, per donar vida a aquest
simpòsium amb l’objectiu de consolidar-lo i que esdevingui un dels actes empresarials de
referència del municipi. “ De fet, la ubicació estratègica de Sant Quirze, tant pel que fa les
vies de comunicació com pel seu entorn econòmic, proporciona, manifesta Oliveras
“importants avantatges competitius per a les empreses. Ja són més de 500 les que han
apostat pel nostre municipi, i el fluxe de treballadors i treballadores dels nostres polígons se
situa en 7.000 persones diàries”.
Recordem que Sant Quirze del Vallès disposa de 5 polígons d’activitat econòmica: Can
Casablanques, Can Torras-Can Llobet, Can Feu, Can Canals i Can Corbera, amb una
superfície total de 152 hectàrees, un 10,8% de tot el municipi. El desenvolupament
econòmic basat en un futur sostenible i en el foment de l’economia productiva i responsable
esdevenen els eixos principals del govern municipal en aquest àmbit.
La programació
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès treballa des del mes de febrer en l’organització de
l’acte, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, amb el suport tècnic
de la Generalitat. De fet, entre les ponents hi participarà la directora general d’Indústria del
Departament d’Empresa i Coneixement, Matilde Villaroya de Cognos, amb la ponència: “la
dona a la Indústria. El context català”. A continuació, la professora de la Universitat

Politècnica de Catalunya i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, Núria Salan,
parlarà sobre “L’enginy invisible”. Seguidament, es parlarà de “Dones, ciència i tecnologia”,
amb la participació de Talía Bonmatí de CEO Dinbeat; Estela Pacheco, de Co-Founder & CEO
Sonicat Systems; Maria Fátima Lucas, CEO ZYMVOL; Ainhoa Tolentino, co-founder &CEO
ONYRIQ i la moderadora, Marta Príncep, manging partner BHV partners.
El lideratge industrial serà l’eix central de la taula rodona que compartiran Vanesa Martínez,
de CEO Creaciones Aromáticas SA; Laia Guliera, consellera d’administració de Manusa;
Mariona Sanz, de Girbau Lab Director. La moderarà Eva Blanco, Public Affairs Manager, a
Hewlett Packard.
Finalment, la jornada clourà amb grups de treball sobre Dona i Indústria. Es tracta de taules
temàtiques moderades per experts en diferents àmbits de la indústria on es parlarà del
sistema educatiu, el lideratge, el futur, la cultura corporativa i l’I+D.

Convocatòries
Mostra Internacional de films de dones “Conegudes (també) a casa”
Avui tindrà lloc la Mostra Internacional de films de dones de Barcelona, “Conegudes (també)
a casa”. La Patronal acollirà a partir de les 19 hores la projecció de diversos curtmetratges
que tenen com a objectiu impulsar la itinerància d’una programació cinematogràfica
centrada en les obres de les cineastes catalanes. En aquest sentit, es podrà veure: “La
inútil”, de Belén Funes; “Suc de síndira”, d’Irene Moray; i “Benidorm”, de Clàudia Costafreda.
Trobareu més detalls al web municipal: www.santquirzevalles.cat
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